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Tendo em vista a alteração na data do evento comunicado no Boletim 3, a União dos Escoteiros do Brasil vem por meio deste Boletim, retiﬁcar as informações que constam do Boletins 2
e 3 quanto as datas de devoluções assim como seus percentuais de retenção em casos de
desistências.
Os planos de parcelamentos e datas estipuladas para substituição e desistências de participantes, são estabelecidos em decorrência das datas de remessas das taxas do Moot Mundial
Escoteiro para o Comitê Organizador que são:

Parcelamento A
Para o participante que optou pelo desconto com a taxa no valor de € 675, o envio da remessa
ao exterior com o pagamento integral desta taxa para o Moot deverá ser até 31/08/2021.
• Os participantes que comunicarem sua desistência por escrito até 30/07/2021
terão direito à devolução parcial do valor efetivamente pago, ou seja, com retenção
de 5% (cinco por cento), a título de custeio das despesas administrativas da UEB,
nessa condição, o participante não terá direito ao enxoval do Contingente do Brasil..
• Após a data do envio da remessa 31/08/2021 somente poderão efetivar a transferência de sua inscrição para outro participante, tendo este direito ao enxoval, desde
que realizada até 28/02/2022, sem devolução de quaisquer valores.

Parcelamento B
O participante que optou pela taxa de € 720 e o EIS com a taxa de € 600, as remessas ao exterior serão efetuadas nas seguintes datas:
1ª. remessa com o pagamento de 30% da taxa deverá ser até 31/10/2021.
2ª. remessa com o pagamento dos 70% da taxa deverá acontecer até 31/03/2022.
Tendo em conta que até a data de 31/10/2021, 30% do valor da taxa deverá ser pago nesta
1ª. remessa de todos os participantes e EIS inscritos no plano B, e considerando o cenário
atual da economia mundial com a alta cambial da moeda euro, a previsão da taxa de câmbio
para período está estimada em R$ 7,00 (sete reais) a cada € 1,00 (um euro), a União dos Escoteiros do Brasil retiﬁca abaixo as novas datas de devoluções assim como seus percentuais de
retenção em casos de desistências a partir da data deste informativo:
• Com devolução integral do valor efetivamente pago, caso a desistência ocorra em
até sete dias a contar da data da inscrição, de acordo com o previsto pelo Código de
Defesa do Consumidor;
• Com devolução parcial do valor efetivamente pago, ou seja, com retenção de 5%
(cinco por cento), a título de custeio das despesas administrativas da UEB, caso a
desistência ocorra até a data de 30/09/2021. Nessa condição, o participante não terá
direito ao enxoval do Contingente do Brasil;
• Com devolução parcial do valor efetivamente pago, ou seja, com retenção de 38%
(trinta oito por cento), considerando 30% a primeira remessa, 5% o custeio das despesas administrativas da UEB e 3% sendo o enxoval do Contingente do Brasil e sua
postagem, caso a desistência ocorra entre o período de 31/09/2021 a 28/02/2022.
Nessa condição, o participante terá direito ao enxoval do Contingente do Brasil;
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mento dos enxovais do Contingente do Brasil, que serão enviados somente após a
realização do evento.
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• Até 28/02/2022 o participante poderá transferir sua inscrição para outra pessoa.
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que seja manifestada de acordo com as seguintes condições:
Ţ'HYROX¦¢RLQWHJUDOGRYDORUHIHWLYDPHQWHSDJRFDVRDGHVLVW©QFLDRFRUUDHPDW¨VHWHGLDVD
Nota
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contar da data da inscrição, de acordo com o previsto pelo Código de Defesa do Consumidor;
A organização do Moot informou que será obrigatória a apresentação de comprovação da imunização contra SARS-COV2 para participação no evento. As condições mencionadas acima,
• Devolução parcial do valor efetivamente pago, ou seja, retenção de 10% (dez por cento), a título
referente a devoluções permanecem válidas mesmo que o participante/EIS esteja impossibiliGHFXVWHLRGDVGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVGD8(%FDVRDGHVLVW©QFLDRFRUUDDW¨RGLD
tado, por qualquer motivo, de obter tal imunização pelo sistema SUS até a data do evento.
Nessa condição, o participante não terá direito ao enxoval do Contingente do Brasil;
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são. Informações adicionais serão compartilhadas nos próximos boletins.
• Desistência da participação ao evento após o dia 01/03/2022 poderá ocorrer, entretanto,
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compensação. Nesse caso caberá apenas direito ao recebimento dos enxovais do Contingente
do Brasil, que serão enviados somente após a realização do evento.
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Os procedimentos não previstos serão decididos e analisados pela organização do evento. Caso
deseje informações complementares entre em contato pelo e-mail internacional@escoteiros.
org.br.
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