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1. NOME, DATA E LOCAL

• Nome: 8º Jamboree Nacional Escoteiro e 2ª Caçada Nacional do Ramo Lobinho  

• Data: 11,12 e 13 de setembro de 2020. 

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

2. INSCRICOES 

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

Parcela Valor Total Categorias Formas de Pagamento

1 R$ 25,00
Lobinho, Escoteiro, 

Sênior, Pioneiro, Equipe 
de Serviço e Escotistas 

Cartão de Crédito ou Boleto Bancário – 
Inscrições Individuais 

Boleto Bancário – Inscrições por Lote 

2.1.1. Distribuição de Custos:

Taxas Bancárias/ Custos Administrativos e Operacionais R$ 7,00

Kit Participante (1 Distintivo + logística de envio) R$ 6,00

Servidor e sistemas para operacionalização do evento R$ 10,00

Contingência R$ 2,00

3. INSCRICOES POR LOTE -

PAXTU ADMINISTRATIVO 

Aos que optarem realizar as inscrições por Lote, estas poderão ser realizadas somente pelo 
sistema Paxtu Administrativo e pelo responsável da Unidade Escoteira Local. As inscrições por 
Lote é uma forma de facilitar aos grupos as inscrições de seus membros, assim como o processo 
de pagamento, uma vez que todos os procedimentos estão agrupados e simplificados. 
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3.1.1. Sistema de Inscrição 

As inscrições por Lote apenas estão disponíveis ao escotista responsável pelo grupo e poderão 
ser feitas até a data limite de 26/08/2020. O escotista poderá realizar inscrições para todas as 
categorias (lobinhos, jovens, pioneiros, escotistas e equipes de serviço). Nessa modalidade de 
inscrição não há limite de inscritos por Lote e nem limite da quantidade de lotes por grupo, sendo 
assim, o mesmo poderá efetuar quantos lotes forem necessários para atender a demanda de seus 
respectivos grupos. 

Para fazer as inscrições de novos lotes acesse o Paxtu administrativo do seu grupo em :

https://paxtu.escoteiros.org.br/paxtu/ 

Agenda > Eventos > 8 Jamboree Nacional Escoteiro e 2 Caçada Nacional do Ramo Lobinho - Online

Clicar em              . 

3.1.2. 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 26/08/2020.

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 o grupo 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.

3.1.3. Cancelamento e 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 revoga-la, apenas 
transferir. Visto que o boleto gerado se refere ao valor do lote, não é possível altera-lo. 

O processo de transferências de inscrição, deve ser solicitado pelo chefe responsável do grupo  via 
e-mail: danielle.santos@escoteiros.org.br contendo as informações do grupo (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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4. INSCRICOES EXTERNAS - JOVENS NAO 
ESCOTEIROS (CONVIDADOS)

O cenário atual nos estimula a utilizar cada vez mais a internet. Em meio a pandemia as pessoas 
estão usando as plataformas digitais para se aprimorar em seu trabalho, estudar, fazer novos con-
tatos e principalmente fortalecer as relações existentes. No Movimento Escoteiro não é diferente, 
estamos adaptando nossas atividades a essa nova realidade, mas sem deixar de perder as caracte-
rísticas fundamentais e os elos de fraternidade que nos unem como irmãos escoteiros. 

O tema do 8º Jamboree Nacional e 2ª Caçada Nacional do Ramo Lobinho é um convite para que 
os jovens explorem as novas realidades, experiências e fortaleçam os laços de solidariedade, 
demonstrando que nossos valores nos mantêm unidos e firmes para superar qualquer obstáculo. 

O 8º Jamboree Nacional Escoteiro e a 2ª Caçada Nacional do Ramo Lobinho tem um diferencial, é 
possível trazer amigos/as (jovens) para participar! As inscrições dos participantes que ainda não 
são associados aos Escoteiros do Brasil serão realizadas pelos Grupos Escoteiros, saiba como:

4.1. Sistema de Inscrição

Primeiramente o Grupo terá que preencher uma ficha de “associado provisório”, para isso:

1. Acesse o Paxtu administrativo; https://paxtu.escoteiros.org.br/paxtu/

2. Clique em associado; dados dos associados.
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3. Clique em Novo associado com registro provisório.

• Após a ficha devidamente preenchida, siga os seguintes passos:

1. Clique em Registro Escoteiro – Resumo de registros;

2. Clique em novo lote de registro provisório;

3. Quando selecionar o participante, a seguinte mensagem irá aparecer:

4. Clique em sim para finalizar o lote.
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• Após a finalização do lote, o setor de registro irá providenciar a liberação.

• A UEL deverá acompanhar a liberação do lote, assim que o lote for liberado, o participante terá um 
número de registro. 

• Já com o registro provisório em mãos, o chefe ou associado irá precisar entrar no Sistema “Meu 
Paxtu” e se inscrever no evento, onde gerará automaticamente um boleto no valor de R$ 25,00 
para pagamento em até 26/08, data em que se encerra as inscrições, neste valor já estão inclusos 
o registro provisório e a inscrição.

• Caso em até 26/08 não seja feita a inscrição/pagamento, automaticamente será cancelado o 
registro provisório.

5. INSCRICOES INDIVIDUAIS - MEU PAXTU 

5.1. Procedimento de inscrição

 

A inscrição poderá ser efetuada pelo sistema “Meu PAXTU”, e deve considerar a idade na ocasião da 
realização do evento, além de outras condições estipuladas neste documento e outros correlatos.

Por meio do sistema “Meu PAXTU” o participante poderá ter acesso a informações pertinentes ao 
seu processo de inscrição, tais como: 

• Escolha da condição de pagamento (boleto ou cartão); 

• Impressão do boleto bancário; 

• Acompanhamento do pagamento efetuado; 

• Autorização dos responsáveis via PAXTU, aceitando o termo de participação; e A inscrição 
somente estará completa após: 

• Verificação do Registro Institucional para o ano de 2020; 

• Verificação do pagamento da taxa de inscrição; e 

• No caso dos adultos inscritos como “Escotista” e “Equipe de Serviço”, da verificação do certifi-
cado de conclusão do curso em EaD.
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5.2. Substituição de Inscritos

O participante poderá transferir sua inscrição, sem qualquer prejuízo, até o dia 31/8/2020, sempre 
via PAXTU, com a anuência dos dois interessados, bastando ambos estarem com registro e taxa de 
inscrição quitada.

5.3. Desistência de Participação Individual

Será aceita através do PAXTU, nas seguintes condições: 

• Até a data de 31/07/2020 – será devolvido o valor efetivamente pago, excluindo-se os custos 
administrativos no montante de 10% do valor total; 

• Até a data de 26/08/2020 – será devolvido o valor efetivamente pago, excluindo-se os custos 
administrativos/operacionais no montante de 30% do valor.

6. INSCRICAO DE ASSOCIADOS DE OUTRA ASSO-
CIACAO ESCOTEIRA 

Inscrição de associados de outra Associação Escoteira filiada à OMME, da Federação de Bandeiran-
tes do Brasil e outras parceiras institucionais no evento: A estrutura administrativa da associação 
parceira deverá autorizar a inscrição de participantes, atestando a regularidade do interessado 
junto a sua associação para o ano de 2020.

A inscrição deverá ser feita primeiramente com o setor de Eventos da União dos Escoteiros do 
Brasil pelo e-mail eventos@escoteiros.org.br e posteriormente será viabilizado acesso para pre-
enchimento de ficha avulsa individual no PAXTU.

Curitiba, 17 de agosto de 2020

Antônio Cosso Neto
Coordenador Geral

Marcelo Margraf
Coordenador Geral

Julia Ribeiro
Coordenadora Geral


