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O que é o evento?

Para celebrar a fraternidade escoteira e o Dia Mundial do Escoteiro, vamos realizar o nosso 
Encontrão Regional Escoteiro!
Podem participar lobinhos (as), escoteiros (as), seniores/guias, pioneiros (as), escotistas, 
dirigentes, com registro escoteiro e seus convidados, como familiares e amigos.
Será um dia de confraternização em um ambiente para lá de agradável, de atividade 
escoteira e muita diversão!

Quando?

Dia 15 de abril de 2023 (sábado)
Abertura às 10h
Encerramento previsto para as 17h00 
Entrada no parque e check-in para retirada dos ingressos das 09h00 às 10:30h de 15 de abril 
de 2023 (sábado), por Unidade Escoteira Local. O escotista responsável deverá entregar no 
check-in todas as fichas de inscrição e médicas (adultos e jovens), e para retirada do kit do 
participante, trazer o voucher do site MeuKit (quando houver compra dos produtos pelo site).

Onde?

Wet’n Wild. 
Acesso pela Rodovia dos Bandeirantes, km 72 Itupeva, São Paulo. 
Conheça um pouco mais sobre o local do evento em:  https://goo.gl/maps/Cx6WuQYjJnF2

No local há estacionamento em quantidade suficiente para o número previsto de 
participantes. O estacionamento do parque tem capacidade de: 1.350 carros, 20 ônibus e 
40 lugares para motos.  

Valores do Estacionamento:
• Carro   -   R$ 55,00
• Vans   -   R$ 55,00
• Moto   -   R$ 27,50
• Ônibus   -   Gratuito

Quem decidir ir de carro, terá um funcionário do parque junto conosco no check in para 
cobrar o estacionamento, para nós o valor terá um desconto de R$ 5,00.

https://goo.gl/maps/Cx6WuQYjJnF2 
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Limite de vagas

Não há limite de vagas.

Como se Inscrever

Aquisição dos ingressos (para os convidados), deverá ser feita através do MeuKit Escoteiro, 
no link https://meukit.escoteirossp.org.br/produto/ingresso-encontrao-escoteiro-2023/

Para os associados com seu registros ativos, a aquisição dos ingressos será via Paxtu, onde 
você deverá acessar a área de eventos ou por grupo ou individualmente, das 0h do dia 01 
de março de 2023 até às 23h59 do dia 10 de abril de 2023.

Quanto?

- Lobinhos, escoteiros, seniores/guias, pioneiros, Escotistas e Dirigentes: R$ 99,00 (noventa 
e nove reais)
Inclui: Com direito a entrada no parque e acesso a área Vip  -  Lagoon Beach Club (Exclusiva 
aos participantes do Encontrão)

- Lobinhos, escoteiros, seniores/guias, pioneiros isentos, Escotistas isentos e Dirigentes 
isentos: R$ 24,75 (vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos)
Inclui: Com direito a entrada no parque e acesso a área Vip  -  Lagoon Beach Club (Exclusiva 
aos participantes do Encontrão)

Os participantes isentos, vão ficar na “triagem” do evento, sendo liberados após conferência 
do seu registro isento no Paxtu

- Acompanhantes e Convidados: R$ 99,00 (noventa e nove reais)
Inclui: Com direito a entrada no parque e acesso a área Vip  -  Lagoon Beach Club (Exclusiva 
aos participantes do Encontrão).

Alimentação 

Os participantes devem adquirir sua alimentação nas lanchonetes disponíveis no local. Não é 
permitido a entrada de alimentos e bebidas no parque, exceto mamadeiras e papinhas para 
bebês. 
O acesso ao estacionamento durante o evento é liberado.



4

Pagamentos e Cancelamentos

1. Aquisição dos ingressos (para os convidados), deverá ser feita através do MeuKit 
Escoteiro, no link https://meukit.escoteirossp.org.br/produto/ingresso-encontrao-
escoteiro-2023/

2. Para os associados com seu registros ativos, a aquisição dos ingressos será via Paxtu, 
onde você deverá acessar a área de eventos.

Atenção.: Não será enviado boleto via e-mail.
3. Não haverá emissão de nova via de boleto em caso de perda da data de vencimento 

por qualquer motivo. 
4. A data-limite para solicitação do cancelamento da inscrição é até dois dias após o 

término das vendas com reembolso parcial (serão retidos R$ 20,00 pelos custos 
operacionais). Após este período não serão aceitos cancelamentos.

5. Transferências de inscrições: O participante, poderá transferir sua inscrição a outro 
associado, estando este com registro em dia no dia do evento com a autorização do 
jovem/adulto, o mesmo devera enviar um email para eventos.sp@escoteiros.org.br 
com a informação do nome e RE de ambos os participantes que estão transferindo

Quem pode participar?

Lobinhos, escoteiros, seniores/guias, pioneiros, escotistas, dirigentes, com registro 
escoteiro válido, acompanhantes e convidados dos grupos.
Os jovens terão liberdade de usufruir toda a estrutura do parque, acompanhados por um 
Escotista responsável durante toda a realização da atividade. 

Todos os adultos devem:
• Ter experiência com os jovens;
• Ser divertidos para motivar os jovens;
• Ser proativo para ajudar nas dificuldades, mantendo sempre o espírito escoteiro e a 

cordialidade.
• Estar dispostos a ajudar no que for solicitado;
• Entender seu papel de educadores e que o evento tem foco e prioridade nas 

necessidades e anseios dos jovens.
O adulto tem papel fundamental para que os jovens aproveitem bem o evento. De 
nada adianta boa infraestrutura e bom programa, se o adulto não assume sua parte na 
organização e motivação.
É responsabilidade da Diretoria da UEL resguardar seus participantes e designar adultos 
qualificados.
Também é responsabilidade dos pais questionar e conversar com estes adultos que 
acompanharão seus filhos.

Observação: Todos os participantes do evento deverão entregar no check-in autorização 
assinada pelo responsável legal (no caso de menores de idade) e pela Diretoria da Unidade 
Escoteira Local, bem como ficha médica atualizada, sob pena de não participação no 
evento. Não terá utilização de uniforme no dia do evento.
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Dúvidas sobre inscrições, boletos, devoluções e programa do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil  -  Eventos
E-mail: eventos.sp@escoteiros.org.br 
Tel.: (11) 3154-5500

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

Coordenação Regional de Eventos

Mais Informações

Realização e Organização

as inscrições, lembrando que o acerto fica a cargo dos participantes, a Região de São 
Paulo não realizará nenhum reembolso ou transferência de valores;
6. Participação de Grupos Escoteiros de outras Regiões. Os Grupos Escoteiros de outras 

regiões do Brasil também estão convidados a participar do Encontrão Regional Escoteiro 
do Estado de São Paulo, mas devem ser autorizados pelas respectivas Regiões Escoteiras.

Gimirson de Oliveira Moura e Leonardo Pereira da Silva
Diretoria Regional de Eventos

https://www.facebook.com/escoteirossp

