UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
V JAMBOREE NACIONAL ESCOTEIRO
15 a 20 de julho de 2012
Rio de Janeiro – RJ – Brasil
BOLETIM 4
ULTIMA DATA PARA PAGAMENTO DE TODOS BOLETOS
10 DE MAIO DE 2012
Considerando:

• Que no item 7.5 do Boletim 1 - INFORMAÇÕES GERAIS E REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO
consta que a data limite para pagamento de qualquer parcela é 10 de maio de 2012

• Que tal data também consta nos boletos como sendo a data limite para recebimento pelos
bancos e

• Que necessitamos fazer o fechamento de contratos junto aos diversos prestadores de serviço
que atenderão o evento

o Comitê Organizador se vale do presente para reforçar a informação que todas inscrições que não
estejam totalmente quitadas até a data acima informada estarão automaticamente canceladas.
Eventuais questionamentos, que não envolvam prorrogação de prazo, podem ser efetuados até dia 15
de maio de 2012, mediante envio de e-mail para ueb.eventos@escoteiros.org.br
Os participantes que efetuaram algum pagamento e que tiverem suas inscrições canceladas pela não
totalização do pagamento terão até o dia 18 de maio de 2012 para postar correspondência solicitando a
devolução de valores de acordo com o disposto abaixo:
Enviar correspondência via SEDEX a UEB – V Jamboree Nacional Escoteiro, Rua Cel. Dulcídio
2107, Água Verde, Curitiba/PR, 80250-100, solicitando a devolução de 90% (noventa por cento) dos
valores pagos, sem direito a atualização. A retenção de 10% (dez por cento) destina-se à cobertura
de despesas administrativas e bancárias relativas ao evento. Para correspondências postadas após
18 de maio de 2012, independente de motivo, não haverá devolução de qualquer valor pago.
Deverá ser informado na correspondência: os dados bancários para onde deve ser feita a devolução
(Banco, Agência, Conta, Nome e CPF do titular da conta) e cópia dos comprovantes de pagamento.
São Luís, 27 de Abril de 2012

Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro
Diretor Presidente
União dos Escoteiros do Brasil
Presidente do Comitê Organizador
V Jamboree Nacional Escoteiro

