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O Conselho Regional de Portadores da Medalha Velho Lobo convida os Escotistas e Dirigentes da Região 
Escoteira de São Paulo, portadores da Insígnia de Madeira (IM), para se confraternizarem na Reunião de 
Gilwell deste ano.

O que é o evento?

Atende ao previsto no objetivo do Plano Estratégico 1.4.1 e 1.4.7.

O porquê do evento?

19 de setembro de 2020 (sábado)
Abertura prevista às 19h e encerramento previsto às 20h30 

Check-in
Não se preocupe, pois seu check-in será realizado por meio de email a ser enviado diretamente ao Diretor 
Presidente da sua UEL. Não será mais necessário apresentar autorização individual.

Quando?

Escotistas e Dirigentes, com registro escoteiro válido e que sejam portadores da Insígnia de Madeira (IM).

Quem pode participar?
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Exclusivamente via Meu PAXTU, na área de Eventos, das 0h do dia 05 de setembro até às 23h59 do dia 14 de 
setembro de 2020, ou até serem contempladas todas as vagas. 

Confira se o seu e-mail de contato está atualizado e correto na sua ficha de cadastro no Paxtu, pois todas 
as instruções da atividade serão enviadas para esse e-mail. Se necessário, faça os devidos ajustes em 
seu cadastro antes de realizar sua inscrição.

Observação: Todos os participantes do evento deverão estar devidamente uniformizados ou utilizando o 
vestuário escoteiro, conforme o modelo adotado pela UEL, lenço de Gilwell e colar da Insígnia de Madeira.

Como se inscrever?

200 (duzentas) vagas

Limite de vagas

Não há taxa de inscrição para participação

Quanto?

1. A data-limite para solicitação de cancelamento da inscrição é o dia seguinte à data de término das 
inscrições.
2. O inscrito, poderá transferir sua inscrição a outro associado que esteja com registro escoteiro válido. 
Na solicitação via e-mail ao setor responsável do Escritório Regional, os associados deverão informar o 
número de registro escoteiro de ambos 
3. O prazo para transferência de inscrição é o dia seguinte à data de término das inscrições. Depois do 
prazo estabelecido, não será mais possível realizar transferência.

Lista de Espera e cancelamentos
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Será divulgado diretamente aos inscritos.

Programa Previsto (sujeito a alterações sem aviso prévio)

Após a realização da atividade, será disponibilizado, via Meu Paxtu, o questionário de avaliação para todos 
os participantes, o qual ficará disponível por um prazo determinado no sistema para resposta. Ao responder 
esta avaliação, os participantes terão acesso, em sua ficha individual, ao certificado digital de participação. 

A aquisição do distintivo correspondente à atividade é opcional e poderá ser feita através do site: 
http://meukit.escoteirossp.org.br/

Certificado e distintivo

Todo associado devidamente registrado, autoriza a União dos Escoteiros do Brasil, EM TODOS OS SEUS NÍVEIS, 
sociedade civil sem fins lucrativos, declarada de Utilidade Pública Federal, inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 
33.788.431/0001-13, com sede na Rua Coronel Dulcídio, bairro Água Verde, Curitiba - PR, CEP 80.250-100, 
a utilizar-se das suas imagens e voz, ou daquele que representa ou assiste, captadas durante atividades 
escoteiras, ou a elas relacionadas, para a edição de filmes e fotos divulgando o Movimento Escoteiro e 
materiais educativos, conforme previsto no artigo 42°, parágrafo 11, do Estatuto da UEB. 

Durante a realização da atividade, sugerimos que nas fotos postadas em suas redes sociais utilize a hashtag 
#DeVoltaaGilwellSP2020

Divulgação do evento

O evento seguirá de forma integral as definições dos Princípios, Organização e Regras (P.O.R.) da União dos 
Escoteiros do Brasil. Condutas desrespeitosas para com outros escotistas e dirigentes, equipe de serviço ou 
qualquer outra pessoa presente no evento não serão toleradas.

Adequação às regras e condutas

http://meukit.escoteirossp.org.br/
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A Organização do evento decidirá quanto a procedimentos não previstos no presente documento ou 
qualquer excepcionalidade.

Procedimentos não previstos

Coordenação Regional de Eventos de Formação

Organização

Conselho Regional de Portadores da Medalha Velho Lobo

Realização
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Dúvidas sobre o programa do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Gestão de Adultos
E-mail: gestaoadultos@escoteirossp.org.br    
 
Dúvidas sobre inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos@escoteirossp.org.br   
Tel./WhatsApp: (11) 95795-0685

• Informar no assunto do e-mail o nome do evento e o assunto a que se refere e no corpo do e-mail, 
informar nome do evento, tema, nome completo, UEL, número do registro e telefone para contato.

Acompanhe as novidades do evento pelo site www.escoteirossp.org.br  e pela página no Facebook 
Escoteiros SP. 

Maiores Informações

NICHOLAS PICIN CASAGRANDE
Coordenação Regional de Eventos de Formação

JOAQUIM TADEU DE OLIVEIRA
Coordenação do evento

http://gestaoadultos@escoteirossp.org.br
http://eventos@escoteirossp.org.br
http://www.escoteirossp.org.br
https://www.facebook.com/escoteirossp/

