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Estar registrado na União dos Escoteiros do Brasil no ano de 2022 ocupando o cargo de Monitor
ou Sub-Monitor;
Idade entre 11 a 17 anos e 11 meses;

Prezado(a) Companheiro(a),

A Diretoria Regional através da Equipe Regional de Programa Educativo abre inscrição para o Curso
Ponta de Flecha com o objetivo de atender Graduados dos ramos Escoteiro e Sênior.

O curso será realizado de forma presencial na cidade de Vila Velha nos dias 5, 6 e 7 de agosto de
2022.

PARTICIPAÇÃO

Público Alvo: Para participar do Curso Ponta de Flecha o jovem deverá:

                   
    
TAXA DO EVENTO

A taxa de inscrição é no valor de R$ 90,00

Depósito 
Titular: União dos Escoteiros do Brasil Região ES - 33.788.431/0064-05
Banco do Brasil - Agência 112-0 - Conta corrente 76396-9

Chave Pix - Identificador da Chave Aleatória
f4601a64-c076-4fe1-8fa6-83b5feed7781
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Alimentação dos inscritos e equipe de curso (2 almoços, 2 jantares, 2 cafés e 4 lanches)

Transporte - equipe e material

Operacionalização do evento (Infraestrutura)

Programação (distintivo, administrativo, material de jogos, cerimonial)

Taxas Bancárias/ Custos Administrativos e Operacionais

Contingência

R$ 23,63

R$ 9,50

R$ 35,00

R$ 9,50

R$ 4,31

R$ 8,06

Desistência de participante: a desistência de participação individual será aceita até 20 de julho de
2022 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.



Máximo de 48 vagas e mínimo de 12 vagas;

Paxtu administrativo - https://paxtu.escoteiros.org.br/paxtu/

Meu Paxtu - https://paxtu.escoteiros.org.br/meupaxtu/

Site Região Espírito Santo - http://escoteiro.org/

Inscrições

As inscrições deverão ser realizadas até o dia 05/07/2022: Realizar a inscrição através do
Meu PAXTU. 

NÚMERO DE VAGAS

LOCAL

Vila Velha - O local e as orientações de acesso serão informados na circular 2,

material

A lista de material será divulgada na circular 2.

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 Curso decidirá quanto a procedimentos não previstos no presente documento ou
qualquer excepcionalidade.

VACINAÇAO E MEDIDAS DE PREVENÇAO CONTRA A COVID-19

A realização das atividades presenciais está condicionada aos protocolos sanitários em vigor e,
portanto, para participação no Ponta de Flecha, os inscritos deverão atender as normas atualizadas
nas publicação do Ministério de Saúde/Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo/Secretaria
Municipal de Saúde de Vila Velha e às Resoluções Nacionais e Regionais em vigência na data do
evento.
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Flavio Rodrigues Ribeiro
Diretor Presidente UEBES
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