UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
REGIÃO ESCOTEIRA DO RIO GRANDE DO NORTE
Congresso Regional Escoteiro e Fórum de Jovens Líderes
16 a 18 de março de 2018 em Ouro Branco - RN
Congresso Regional UEB-RN
Caros diretores, escotistas, pioneiros, pais e contribuintes
A Diretoria dos Escoteiros do Brasil – Região do Rio Grande do Norte, UEB-RN, vem por meio desta,
convidar a todos para participar do Fórum de Jovens Líderes e Congresso Regional Escoteiro a serem
realizados respectivamente nos dias 16 a 18 de março, previamente à Assembleia Regional na cidade de Ouro
Branco - RN. Na programação estão previstas: Reunião com os coordenadores de distrito, de ramos e de
atividades, realização do Fórum de Jovens Líderes (para jovens de 18 a 26 anos), palestras e oficinas de
capacitação para escotistas e dirigentes de temas diversos (Programação será divulgada em Boletim específico
no site da UEB RN: www.escoteirosrn.org.br)
Para participar é necessário que os interessados se inscrevam pelo PAXTU http://paxtu.escoteiros.org.br/
Prazo de Inscrições: De 17 de janeiro a 01 de março de 2018. (Prazo improrrogável)
No ato da inscrição pelo Sistema PAXTU os boletos gerados deverão ser pagos impreterivelmente até a data
limite do seu vencimento. Serão canceladas as inscrições cujo boleto não tenha sido pago, sem a possibilidade
de pagamento via transferência ou depósito bancário, salvo por problemas no sistema de cobrança do banco
emissor.
Taxa de Inscrição:
OPÇÃO 1: (Congressista): R$ 100,00 (Cem reais) que cobrirá as despesas com café da manhã, almoço e
jantar festivo do sábado (dia 17/03) e o café da manhã e almoço do domingo (dia 18/03), além do material de
participação e distintivo.
OPÇÃO 2: (Jovens Líderes): R$ 80,00 (oitenta reais) que cobrirá as despesas com jantar da sexta-feira (dia
16/03), café da manhã, almoço e jantar festivo do sábado (dia 17/03) e o café da manhã e almoço do domingo
(dia 18/03), além do material de participação e distintivo.
OPÇÃO 3: (Participante): R$ 60,00 (sessenta reais) que cobrirá as despesas com jantar festivo do sábado (dia
17/03), café da manhã e almoço do domingo (dia 18/03), além do material de participação e distintivo.
*O Valor da parcela poderá ser divindade em 2X (duas vezes) com vencimentos em 02/02 e 02/03/2018.
Congresso Regional e Fórum de Jovens Líderes: somente participarão aqueles que tiverem sua inscrição
efetivamente confirmada na respectiva categoria. No ato do credenciamento estes receberão, além do material
individual, uma pulseira de identificação, sem a qual não poderá transitar pelas dependências do evento.
Locais: O Congresso Regional Escoteiro e o Fórum de Jovens Líderes acontecerão na Escola Estadual
Manoel Correia, Rua Manuel Isaias de Lucena, 110, Centro - Ouro Branco/RN.
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Pernoite: Poderão ser feitas nas dependências na Escola Estadual Manoel Correia.
Deslocamento: Todo e qualquer deslocamento aos locais do evento são por conta do participante e/ou seu
Grupo Escoteiro.
Identificação e circulação: Durante todo o Congresso os participantes deverão utilizar a pulseira de
identificação, que será fornecida pela organização do evento, no momento do credenciamento, àqueles que
tenham efetivado sua inscrição via Sistema PAXTU. Não será permitido acesso de pessoas sem identificação;
Objetos de valor, danos ou prejuízos: Aconselhamos aos participantes que ficarem alojados na Escola
Estadual Manoel Correia, que identifiquem seus pertences. A Região Escoteira do RN e os organizadores do
evento não se responsabilizam por objetos perdidos, danificados ou extraviados de uso pessoal, tais como,
câmeras fotográficas, celulares, relógios dentre outros. Todo e qualquer associado será responsabilizado por
eventuais danos e/ou prejuízos causados à propriedade por atos ou atitudes indevidas.
Fumo e consumo de bebidas alcoólicas: Não será permitido fumar ou consumir bebidas alcoólicas nos locais
onde sejam ministradas as oficinas e palestras, bem como no interior dos dormitórios, salas, auditórios,
banheiros e demais dependências fechadas da Escola.

OBS: Informamos que pessoas não inscritas, filhos, parentes ou afins de escotistas ou dirigentes, só terão
acesso à praça de alimentação do evento mediante pagamento de taxa referente a refeições diretamente ao
Restaurante contratado.
A Diretoria Regional não se responsabiliza por reservas em hotéis, pousadas ou qualquer outro tipo de
hospedagem aos seus associados, nem em possíveis consequências de reservas não adquiridas.

Dúvidas: atendimento@escoteirosrn.org.br

Tel: 3211-9447 / 99944-0083.
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