INFORMATIVO SOBRE TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÕES
O prazo para transferência de inscrições do contingente brasileiro ao III Moot Escoteiro
Interamericano havia se encerrado em 31 de janeiro de 2018, conforme consta do 1º Boletim
do contingente.
Entretanto, a organização do evento decidiu permitir a transferência de inscrições, sem
qualquer custo adicional, até o dia 30 de maio de 2018. Assim, tendo em vista esta
possibilidade aberta pela organização do evento, decidimos permitir a realização de
transferência de inscrições, devendo os interessados observarem os seguintes termos:
a) Serão permitidas apenas transferências de inscrições dentro da mesma categoria, ou seja,
de participante para participante e de staff para staff;
b) As solicitações de transferência de inscrições devem ser encaminhadas pelo inscrito
(aquele que irá transferir a inscrição) ATÉ 29/05/2018, ÀS 12:00, para o e-mail
internacional@escoteiros.org.br, com cópia para fnsiqueira@gmail.com e para a pessoa
que receberá a inscrição, contendo o assunto do e-mail “TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO
– III MOOT ESCOTEIRO INTERAMERICANO” e os seguintes dados:
o

Nome completo do inscrito;

o

Número do Registro Escoteiro do inscrito;

o

Nome completo de quem receberá a inscrição;

o

Número do Registro Escoteiro de quem receberá a inscrição.

c) Aquele que for receber a inscrição transferida deverá responder o e-mail encaminhado,
ATÉ 29/05/2018, ÀS 18:00,

SOB PENA DE NÃO SER EFETUADA A

TRANSFERÊNCIA, com as suas informações pessoais, as quais devem ser as seguintes:
o

Nome completo;

o

Número do Registro Escoteiro;

o

Número do RG ou Passaporte;

o

E-mail;

o

Endereço completo;

o

Telefone;

o

Restrições alimentares;

o

Peso e altura;

o

Tipo sanguíneo;

o

Alergias;

o

Se está em tratamento médico e, em caso positivo, qual tratamento;

o

Uso de remédio continuado;

o

Se já realizou alguma cirurgia e, em caso positivo, qual cirurgia;

o

Se tem ou teve alguma doença que deva ser reportada;

o

Se autoriza a realização de transfusão de sangue e/ou de intervenção clínica, caso
necessário;

o

Nome, parentesco e telefone de dois contatos;

o

Uma foto.

d) Após os prazos definidos neste informativo não será permitida, sob hipótese alguma,
a realização de transferência de inscrições para o III Moot Escoteiro Interamericano;
e) No que diz respeito ao enxoval do contingente brasileiro, tendo em vista que este já foi
preparado, aquele recebeu a inscrição transferida irá receber os itens do enxoval nas
mesmas especificações de tamanho solicitadas por aquele que transferiu a inscrição, ou
seja, NÃO HAVERÁ QUALQUER TROCA, NEM MESMO DE TAMANHO, DOS ITENS
DE ENXOVAL.
f) Aquele que receber a transferência da inscrição poderá ter de aceitar todas as escolhas
feitas anteriormente pelo participante anterior, sem poder realizar qualquer alteração, em
especial no que diz respeito às escolhas das atividades que serão desenvolvidas durante
o III Moot Escoteiro Interamericano;
g) Qualquer acerto financeiro referente a esta transferência é de inteira responsabilidade
entre aquele que está repassando a inscrição e o que está recebendo a inscrição;
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