Circular nº 10/2018
Vila Velha – ES, 03 de junho de 2018.

INDABA REGIONAL ESCOTEIRA 2018
INFORMATIVO 01
Visando a promover o intercâmbio de ideias, compartilhar boas práticas do escotismo,
consolidar a fraternidade escoteira e nortear ações do Escotismo Capixaba, apresentamos
abaixo as informações resumidas para a participação na Indaba Regional Escoteira 2018.
Participantes

Jovens Líderes, Escotistas e Dirigentes vinculados aos Grupos Escoteiros
da Região Escoteira do Espírito Santo e com registro na UEB regular.

Coordenação

Luiz Severino Neto
27 99758-2263 – espiritosanto@escoteiro.org

Equipe
Organizadora

Edvaldo Lazzarini
27 99886-3996 – lazzari.ni@yahoo.com.br

Grupo Anfitrião

41/ES GE Roberto Anselmo Kautsky

Local

Centro Cultural hotel Imperador - Domingos Martins - Mapa
Av. Sen. Jefferson de Aguiar - Centro, Domingos Martins - ES, 29260-000

Regime de
alojamento:
Acantonamento

Data

Como
inscrever?

Participantes deverão trazer:
Produtos de higiene pessoal
Repelente
Roupa de Cama

Travesseiro
Cobertor/saco de dormir
Toalha de banho

Dias 4 de agosto de 2018
Recepção e café da manhã - 8h
Abertura - 9h
Dia 5 de agosto de 2018
Previsão de encerramento às 14h
se Somente poderão ser efetuadas por intermédio do Sigue até o dia 31 de
julho de 2018.

Substituição de
Inscritos:

O participante poderá transferir sua inscrição, sem qualquer prejuízo,
até o dia 31 de julho de 2018, sempre via SIGUE, com a anuência dos
dois interessados, bastando ambos estarem com registro e as prestações
em dia.

Desistência de
participante:

A desistência de participação individual será feita através do SIGUE. Nas
seguintes condições:
Até a data de 31 de julho de 2018 – serão devolvidos 70% do valor do
evento, sendo que 30% são retidos como despesas administrativas do
evento.
Após o dia 1 de agosto de 2018 - Independente do motivo da
desistência, não haverá devolução da taxa de participação.

Acomodações

Os participantes serão acomodados em regime de acantonamento, em
separado masculino/feminino. Levar roupa de cama.

Maiores
Informações

Escritório Regional – Luiz Severino Neto – espiritosanto@escoteiro.org (27) 9.9758 2263.

Investimentos

Categoria - Participantes - Taxa de participação: R$ 50,00
Parcela

Data vencimento

1

31/07/2018

Valor da parcela
R$ 50,00

Inclui:
Sábado: Café da manhã e jantar festivo.
Domingo: Café-da-manhã
O almoço de sábado e domingo não estão incluídos na taxa de
participação.
Distintivo do evento.
Certificado via Paxtu.

Informações hotéis e alimentação
Onde comer em Domingos Martins
http://www.domingosmartins.es.gov.br/conheca-domingos-martins/turismo/ondecomer.html
Onde ficar em Domingos Martins (no local do evento haverá local para pernoite)
http://www.domingosmartins.es.gov.br/conheca-domingos-martins/turismo/onde-ficar.html

Restaurantes próximos ao Centro Cultural Hotel Imperador (outras opções)
https://www.tripadvisor.com.br/RestaurantsNear-g1076184-d4376371Casa_Cultural_Domingos_Martins-Domingos_Martins_State_of_Espirito_Santo.html
Uso de imagem: Autorizo a União dos Escoteiros do Brasil (UEB) 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 imagens e voz minha, ou daquele que
represento ou assisto, 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.
Na certeza que estamos fazendo o nosso melhor possível para um mundo melhor, deixo
minha motivação para rever os nossos irmãos escoteiros da grande fraternidade.
Sempre Alerta

Luciano Rodrigues
Diretor-presidente - Escoteiros do Brasil - ES

