
Kit Participante (1 Distintivo) R$ 10,00
Alimentação/Higienização, limpeza R$ 80,00
Café da manhã: 2 (sábado e domingo)
Lanche: 2 (sábado e domingo)
Almoço: 2 (sábado e domingo)
Jantar: 2 (sexta-feira e sábado)
Contingência R$ 10,00

Prezado(a) Companheiro(a),

A Diretoria Regional abre inscrição para Indaba Regional onde também serão realizados o Encontro
de Capacitação de Formadores e a Reunião do 1º Grupo de Gilwell com o objetivo de apresentar
ferramentas sobre as dinâmicas básicas da atuação como adulto voluntário na Unidade Escoteira,
aplicação de jogos, canções e o papel do formador apoiando a formação do adulto.

O evento será realizado em apenas uma fase, de forma presencial nos dias 02 e 03 de outubro de
2021. A programação será divulgada em novo boletim.
 
PARTICIPAÇÃO

Público Alvo: O evento é destinado aos membros adultos com seus registros ativos na União dos
Escoteiros do Brasil no ano vigente. É importante que estejam vinculados à uma Unidade Escoteira
Local e/ou Região Escoteira.
                          
TAXA DO EVENTO

A taxa de inscrição é no valor de R$ 100,00 e inclui:

1.
2.

3.

Orientação de pagamento

Os inscritos serão contatados através de um e-mail contendo as instruções de pagamento da taxa de
inscrição. 

A partir da data do recebimento do e-mail os inscritos terão três dias úteis para realizarem o
pagamento da taxa de inscrição e enviarem o comprovante de depósito conforme instruções
enviadas por e-mail. Vencido o prazo, os inscritos que não pagarem a taxa serão
automaticamente movidos da lista de inscritos e a vaga será cedida para outro interessado.
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Acantonamento no próprio local do evento;
Hotel: Indicações de hotéis em João Neiva https://goo.gl/maps/KapswVdydYTfgvFcA 

Paxtu administrativo - https://paxtu.escoteiros.org.br/paxtu/
Meu Paxtu - https://paxtu.escoteiros.org.br/meupaxtu/
Site Região Espírito Santo - http://escoteiro.org/

Desistência de participante: a desistência de participação individual será aceita até 29 de
setembro de 2021 pelo Paxtu, implicando, independente de motivo, na devolução de 70%
(setenta por cento) dos valores pagos, sem direito a atualização. A retenção de 30% (trinta
por cento) do valor pago trata-se de multa destinada a cobertura de despesas
administrativas relativas ao evento. Em caso de dúvidas, entrar em contato com o escritório
regional pelo e-mail espiritosanto@escoteiro.org.

Inscrições

As inscrições deverão ser realizadas até o dia 25/09/2021.

USO DE IMAGEM

Os participantes do evento cedem à União dos Escoteiros do Brasil o direito de uso de imagens, na
forma de fotografias ou filmagens realizadas ao longo do evento, para fins de promoção do Escotismo
no Brasil. Com isso, a União dos Escoteiros do Brasil passa a ter direito sobre o uso dessas imagens
em materiais gráficos e digitais em suas produções, seja o material destinado aos próprios escoteiros,
seja material promocional voltado à divulgação do Movimento Escoteiro.

PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS

A coordenação do evento decidirá quanto a procedimentos não previstos no presente documento ou
qualquer excepcionalidade.

Informações complementares - participação presencial

Dormitório:

Protocolo dos Escoteiros do Brasil para retorno das atividades escoteiras presenciais

link's

Luciano Antonio Rodrigues
Diretor Presidente UEBES

Ana Beatriz Lima da Silva
Diretor Métodos Educativos UEBES
Coordenadora da Indaba Regional
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