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Em complemento às informações constantes no boletim 1 (disponível em https://escoteirossp.
org.br/conectasampa/wp-content/uploads/2020/01/Boletim-Conecta.pdf), atendendo a pedidos 
de alguns associados, oferecemos mais uma opção de pagamento da taxa de inscrição para 
garantir a sua presença no Conecta Sampa 2020!

Associados que, por alguma razão, até a presente data não conseguiram se inscrever nas 
condições estabelecidas no boletim 1, contam agora com mais essa opção de pagamento da 
taxa de inscrição: via Eventbrite, com possibilidade de parcelamento em até 12x no cartão de 
crédito*.

*Essa opção de pagamento é válida apenas para as categorias de inscrição “Jovens e 
Escotistas (não isentos)” descritas no boletim 1.

Como se inscrever via Eventbrite?

Para se inscrever, o associado deverá acessar o site https://conectasampa2020.eventbrite.com.br 
e efetuar a sua inscrição, seguindo as instruções e sob as condições de pagamento do site.

Quanto?

O processamento de pagamento da Eventbrite é o método único e predefinido para processar 
os pagamentos com os cartões de crédito (Visa, Master, Amex, Hipercard, Elo), nas seguintes 
condições:

Qtde. parcelas Valor da parcela Valor total**

1 parcela R$ 638,50 R$ 638,50

2 parcelas R$ 326,88 R$ 653,76

3 parcelas R$ 223,01 R$ 669,02

4 parcelas R$ 171,07 R$ 684,28

5 parcelas R$ 139,18 R$ 695,90

6 parcelas R$ 117,58 R$ 705,48

7 parcelas R$ 102,00 R$ 714,03

8 parcelas R$ 89,78 R$ 718,25

9 parcelas R$ 80,32 R$ 722,85

10 parcelas R$ 73,17 R$ 731,66

11 parcelas R$ 67,33 R$ 740,66

12 parcelas R$ 62,47 R$ 749,66

https://escoteirossp.org.br/conectasampa/wp-content/uploads/2020/01/Boletim-Conecta.pdf
https://escoteirossp.org.br/conectasampa/wp-content/uploads/2020/01/Boletim-Conecta.pdf
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**O valor total inclui a taxa de inscrição no evento na categoria “Jovens e Escotistas (não 
isentos)” em vigor (R$ 597) + taxas bancárias/administrativas e juros do parcelamento pela 
Eventbrite. Para quem deseja pagar a taxa de inscrição do evento em 2 ou menos parcelas, 
recomendamos que faça a sua inscrição via Meu PAXTU, conforme descrito no boletim 1, 
porque o valor a ser pago é menor nesse caso.

Cancelamentos e transferências

Cancelamento de inscrições: Em caso de cancelamento da inscrição, o valor pago será devolvido 
parcialmente, descontadas as taxas administrativas, bem como valores já comprometidos na 
data do cancelamento. O valor pago será devolvido de acordo com as condições do Eventbrite. 
Para solicitar o reembolso, acesse “Ingressos” na sua conta da Eventbrite, localize seu pedido e 
depois selecione “Solicitar reembolso”. Os reembolsos podem levar até sete dias úteis para serem 
efetivados. Data-limite para solicitação de cancelamento de inscrição: 16/03/2020.

Transferências de inscrições: O participante cujos pagamentos estiverem em dia, poderá 
transferir sua inscrição a outro associado que esteja com registro válido, na mesma categoria 
que se inscreveu. Na solicitação, a ser feita via e-mail (eventos@escoteirossp.org.br) ao setor 
responsável do Escritório Regional, os associados devem informar os números de registro 
escoteiro de ambos e eventuais restrições alimentares. Os acertos financeiros dos valores já 
pagos ao evento devem ser realizados diretamente entre os associados que estão realizando 
a transação. Prazo para transferência de inscrição: 16/03/2020. Após essa data não será mais 
possível realizar transferência.

Passo a passo para fazer sua inscrição via Eventbrite

1. Acesse o site: https://conectasampa2020.eventbrite.com.br
2. Clique em “Ingressos” e, em seguida, “Finalizar compra”
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3. Informe seus dados de identificação, selecione o método de pagamento via cartão de 
crédito (SELECIONAR MÉTODO DE PAGAMENTO SOMENTE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO 
SELECIONAR O MÉTODO DE PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO QUE SÓ PERMITE 
PAGAMENTO EM 1X) e clique em “Efetuar pedido” para confirmar sua inscrição no evento: 
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4. É muito importante que informe o número de seu registro escoteiro (sem o dígito) para 
que, posteriormente, possamos efetivar sua inscrição via PAXTU para constar em sua 
vida escoteira e poder baixar seu certificado de participação no evento.



Conecta Sampa
2020 6

Boletim 2 - 21.02.2020

Mais Informações

Coordenação do Evento
Equipe Regional de Eventos Estratégicos
E-mail: eventos@escoteirossp.org.br

Dúvidas sobre programa do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Programa Educativo
E-mail: programa@escoteirossp.org.br 
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 4

Dúvidas sobre inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos@escoteirossp.org.br 
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 2

Dúvidas sobre boletos e devoluções de inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Financeiro
E-mail: tesouraria@escoteirossp.org.br 
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 8

• Informar no assunto do e-mail o nome do evento e o assunto a que se refere e no corpo do 
e-mail, informar nome do evento, tema, nome completo, UEL, número do registro e telefone 
para contato.
Acompanhe as novidades do evento pelo site https://escoteirossp.org.br/conectasampa/ e pela 
página no Facebook Conecta Sampa.

Alexandre Banchi
Presidente do Comitê Gestor do Conecta Sampa

Ingrid Foresto
 Coordenadora Geral do Conecta Sampa

https://www.facebook.com/conectasampa/

