EDITAL - 02/2019 ERGA/DF

– Módulo de Segurança em técnicas verticais e no uso do muro de escalada –
Brasília, 23 de fevereiro de 2019.
A Equipe Regional de Gestão de Adultos do Distrito Federal (ERGA), com o intuito de desenvolver no
adulto os conhecimentos e habilidades iniciais para o uso seguro do Muro de Escalada, realizará o
Módulo de Segurança em técnicas verticais e no uso do muro de escalada, conforme detalhes
abaixo relacionados:
Local: Campo Escola dos Escoteiros do DF (Setor de Clubes Sul, Trecho 3, Lote 3)
Data e Hora: 09/03/2019 (sábado),
 1ª turma : das 09h às 12h.
 2ª turma : das 13h às 16h
Número de vagas: 12 participantes por turma.
O que Levar: Material para anotações e realizações das atividades (caneta, lápis, bloco ou caderno)
Como se inscrever? Qual o prazo?
São duas etapas:
a) Inscrição on line, pelo Meu Paxtu no site da Região Escoteira do DF:
• Para membros com registro ativo junto aos Escoteiros do Brasil: inscrição pelo Meu Paxtu até dia 06
de março às 18 horas,
b) Confirmação da inscrição até dia 06 de março de forma on-line e pagamento no Escritório Regional
até às 17 horas.
c) PRÉ – REQUISITO: com idade superior a 20 anos
d) IMPORTANTE: A inscrição só será considerada como efetivada após o preenchimento da ficha de
inscrição de forma on-line (não há necessidade de entrega da ficha impressa) e do pagamento até a data
acima. O mero preenchimento no formulário ou no PAXTU NÃO garante a inscrição.
e) ATENÇÃO! Dirigente Responsável pela UEL deverá enviar com a sua ciência, a lista de inscritos
por e-mail para o endereço vivianne.sakamoto@escoteirosdf.org.br
Investimento individual:
• R$ 40,00 (quarenta reais)
O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito no momento de entrega do formulário de inscrição
gerado pelo sistema devidamente assinado, no Escritório Regional do DF, em dinheiro ou cartão (débito
ou crédito).
*Entendemos que a inscrição se configura como compromisso de participação do cursante, não
cabendo devolução de valores pagos.
*A Região Escoteira do D.F. reserva-se o direito de cancelar o curso caso não seja preenchida a
quantidade mínima de inscrições. Nesse caso, os cursantes que tiverem efetuado o pagamento da taxa
de inscrição terão direito à devolução integral do valor pago.
Coordenação do Módulo:
 Laerte Cardoso dos Santos ( Escotista e especialista em técnicas verticais); e
 Márcio Albuquerque - DCIM
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