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Apresentação 
 
Novamente em 2021 os Escoteiros do Brasil convidam todos os associados portadores da 
Insígnia de Madeira a participar da Reunião de Gilwell Nacional, neste ano com o tema 
“Transformar para Crescer: O Sonho de Gilwell”, com o objetivo de promover um encontro 
alegre e formativo, discutindo temas relevantes neste cenário repleto de oportunidades e 
desafios aos voluntários da organização.  
 
Programa da atividade 
 
Data e Horário de Realização 
 
11/09/2021 (sábado): das 19h30min. às 21h 
 
Participação 
 
A Reunião de Gilwell Nacional é um evento reservado a portadores da Insígnia de Madeira, 
com registro escoteiro válido. 
 
Inscrições 
 
Para se inscrever, você precisa realizar sua inscrição no Paxtu.  
 
Não esqueça de atualizar seu e-mail, pois o link de participação será enviado por ele.  
 
As VAGAS SÃO LIMITADAS (450 vagas). As inscrições vão até o dia 05/09/2021.  
 
Não perca a oportunidade, acesse o Paxtu e garanta já sua inscrição! 
 
Cancelamento da inscrição poderá ser efetuado até o dia 06 de setembro de 2021. Após esta data, 
a inscrição poderá ser cancelada, mas sem reembolso da taxa de inscrição. 
 
Taxa do Evento  
 
A taxa de inscrição é no valor de R$25,00 (vinte e cinco reais) e inclui: 1 distintivo, que será 
enviado diretamente para a Unidade Escoteira Local. O certificado será disponibilizado on-line 
pelo PAXTU. 
 
Distribuição dos custos: 
 

Taxas bancárias / Custos administrativos e 
operacionais 

R$10,00 

Kit Participante (1 Distintivo + 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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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  
 
Caso deseje informações complementares ou precise tirar dúvidas, entre em contato com a área 
de Eventos dos Escoteiros do Brasil pelo email: eventos@escoteiros.org.br   
 
 

Curitiba, 20 de agosto de 2021.  
 
 
 

Geraldo Tiaraju 
Coordenador da Reunião de Gilwell Nacional 2021 

 
 

Rafael Rocha de Macedo 
Diretor-Presidente 

Diretoria Executiva Nacional 
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