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INFORMATIVO

Inscrições por lote
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Informações dos Eventos 

Eventos: A Caçada, em busca do Rastro Misterioso; Aventura Escoteira Online e Madrugada Sênior 

Datas: 
• A Caçada, em busca do Rastro Misterioso – 18 de Julho  
• Aventura Escoteira Online – 17 e 18 de Julho 
• Madrugada Sênior – 16 e 17 de Julho 

Local: On-line, cada um na sua casa! 

Taxa de inscrição: 

2.1. Valor:  O evento tem custo e distribuição de valores conforme especificado:  

2.1.1. Distribuição de Custos: 

Inscrição por lote:  PAXTU ADM 

Aos que optarem realizar as inscrições por lote, estas poderão ser realizadas somente pelo sistema Paxtu 
Administrativo e pelo responsável da Unidade Escoteira Local (UEL). A inscrição por Lote é uma forma de 
facilitar as UELs  as inscrições de seus membros, assim como o processo de pagamento, uma vez que 
todos os procedimentos estão agrupados e simplificados. 

Parcela Valor Total Categorias Formas de 
Pagamento

1 R$ 25,00 Lobinho, Escoteiro, 
Sênior, Pioneiro, 

Equipe de Serviço 
(Caçada)

Cartão de Crédito 
ou Boleto Bancário 
– Inscrições 
Individuais Boleto 
Bancário – 
Inscrições por Lote

Taxas bancárias / Custos 
administrativos e operacionais

R$ 10,00

Kit Participante (Distintivo (s) + 
logística de envio)

R$ 6,00

Servidor e sistemas para 
operacionalização do evento 

R$5,00

Contingência R$ 4,00

TOTAL R$ 25,00
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3.1.1 Inscrições 5x1  

Para os eventos: A Caçada, em busca do Rastro Misterioso; Aventura Escoteira Online e Madrugada Sênior 
será ofertado na condição de inscrição por lote, uma gratuidade a cada cinco inscritos pagantes. 

A escolha pela gratuidade (sexta inscrição) ficará a critério da UEL. O nome completo, número de registro 
do associado/a contemplado e a identificação da UEL, devendo ser enviado para 
eventos@escoteiros.org.br com o título - Indicação gratuidade inscrições 5x1.  

3.1.2. Sistema de Inscrição  

As inscrições por lote apenas estão disponíveis ao escotista responsável pela UEL e poderão ser 
feitas até a data limite de 08/07/2020. O escotista poderá realizar inscrições para todas as categorias 
(lobinhos (as), escoteiros (as), seniores, guias e equipes de serviço (caçada). Nessa modalidade de inscrição 
não há limite de inscritos por lote e nem limite da quantidade de lotes por UEL, sendo assim, o mesmo 
poderá efetuar quantos lotes forem necessários para atender a demanda de suas respectivas Unidades 
Escoteiras Locais. Para fazer as inscrições de novos lotes acesse o Paxtu administrativo da sua UEL em:  

https://paxtu.escoteiros.org.br/paxtu/ Agenda > Eventos > A Caçada / Aventura Escoteira ou Madrugada 

Sênior Clicar em  

Pagamentos 

A forma de pagamento de inscrições por lote é apenas através de boleto bancário, sendo o mesmo valor 
da Taxa de R$ 25,00 (vinte e cinco) por participante, podendo ser pago até o vencimento no dia 
08/07/2020. Para cada lote inscrito, o Paxtu irá gerar um único boleto com o valor total de todos os inscritos 
referente ao lote em questão (exemplo: Se a UEL tiver 3 lotes inscritos, consequentemente serão 3 boletos 
para pagamento, um para cada lote). O atraso no pagamento da taxa de inscrição, acarretará em cobrança 
de multa de 2% e juros de 1% ao mês, e estará sujeito ao eventual cancelamento da inscrição.  

Cancelamento ou transferência 

No caso das inscrições por lote, não é possível o cancelamento individual dos participantes assim como o 
cancelamento de lotes. Uma vez realizada a inscrição não será possível revogá-la, apenas transferi-la. Visto 
que o boleto gerado se refere ao valor do lote, não é possível alterá-lo. O processo de transferências de 
inscrição, deve ser solicitado pelo escotista responsável pela UEL via e-mail: 
danielle.santos@escoteiros.org.br contendo as informações da UEL (Região e numeral) e de ambos os 
inscritos (nome completo e número de registro). Em caso de dúvidas e esclarecimentos, entre em contato 
via e-mail : eventos@escoteiros.org.br.  
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