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Orientações IMPORTANTES para inscrição no  

XXVI CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL. 

 

 

1. Jantar Festivo (26/março de 2022 – 22:00h): 

Os convites para o Jantar Festivo poderão ser adquirido de forma avulsa ao preço 
de R$ 45,00, impreterivelmente até o dia 21 de março de 2022 às 23:59h através 
do “MEU- PAXTU”. 

Familiares, amigos e outros convidados que não possuem o Registro na UEB, 
podem adquirir de forma avulsa pelo “PAXTU ADM” da UEL.  

Em caso de dificuldades, ainda é possível adquirir através do Escritório Regional 
mediante envio de nome completo, CPF, endereço com CEP, e-mail e telefone, 
através do e-mail: atendimento@escoteirospr.org.br 

O Jantar será servido no Restaurante do Colégio Nossa Senhora Medianeira. 
 

Não serão vendidos convites do Jantar Festivo na hora, somente na forma e prazo 
acima. 
 

2. Pernoite: 

A Direção do Colégio Nossa Senhora Medianeira gentilmente autorizou o 
acantonamento de escotistas e dirigentes, residentes no interior do Estado do 

mailto:atendimento@escoteirospr.org.br


Paraná, limitado a 120 pessoas. 

A inscrição será feita impreterivelmente até o dia 21 de março de 2022 às 23:59h 
através do “MEU- PAXTU”. 

Abertura do local será às 07h de 26/03/2022 sábado. 

A organização do evento está oferecendo esta opção de pernoite de forma 
gratuita, devendo cada interessado levar seu material individual. 

Custo acantonamento: R$ 0,00 

IMPORTANTE: 

- Horário de silêncio: da 0h até às 6h do dia 27 de março (domingo). 

- Não será permitido a presença e o consumo de bebidas alcoólicas no local. 

- Os alojamentos são divididos por sexo e é proibido alterar suas placas de 
identificação. 

- O Colégio Nossa Senhora Medianeira é uma entidade “livre do fumo”. Em 
todo o complexo, inclusive no estacionamento, é proibido fumar. 

-  Outras regras de segurança serão repassadas no local. 

* O desrespeito a Lei e Promessa Escoteira, bem como das instruções acima, 
sujeitará o infrator as sanções previstas nos regulamentos escoteiros. 

 

 

3. Alimentação: 

O Restaurante do Colégio Nossa Senhora Medianeira estará vendendo o almoço de 
sábado com duas opções de cardápio, aos preços de R$27,50 ou R$32,50.  

Acertar diretamente no restaurante. 

 

 

4. Almoço de Gilwell: 

Os portadores da Insígnia de Madeira, inscritos como Congressistas, poderão 
participar do Almoço de Gilwell no sábado 26 de março de 2022, ao custo de 
R$50,00. 

A inscrição será feita impreterivelmente até o dia 21 de março de 2022 às 23:59h 
através do “MEU- PAXTU”. 

 



 

5. Vacinação contra Covid-19: 

Para participar do Congresso, os inscritos deverão apresentar, obrigatoriamente 
no credenciamento, o Certificado Nacional de Vacinação, emitido pelo Ministério 
da Saúde, ou documento equivalente da sua cidade ou Estado, comprovando o 
esquema vacinal completo para a Covid-19 para a sua faixa etária. 

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, considera-se esquema vacinal completo a 
dose única da vacina da Janssen ou as 2 doses das demais vacinas. 
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