Prezado congressista,
Com alegria estamos preparando o 40° Congresso de Jovens da MEUC, realizado em São Bento do
Sul/SC nos dias 02 a 05 de Março de 2019. O evento visa ser um instrumento para reunir, motivar
e desafiar jovens a conhecer e permanecer na presença e vontade do Senhor Jesus Cristo.

IMPORTANTE! Leia com atenção as orientações a seguir:

A. INFORMAÇÕES PRELIMINARES:
•

Atenção ao horário da chegada! O acesso ao camping e demais estruturas será permitido
apenas a partir das 06:00hrs de sábado, 02/03.

•

Teremos uma reunião de líderes às 15:00hrs de sábado. Os líderes estão convocados!

•

A organização do Congresso disponibilizará seguranças contratados durante o evento. Porém,
cada participante é responsável por seus pertences (equipamentos eletrônicos, roupas, tênis,
barraca, etc.), não sendo recomendado trazer para um ambiente de acampamento objetos de
muito valor, especialmente equipamentos eletronicos. Neste sentido, desafiamos o grupo a
convidar pelo menos um casal responsável. Este casal, além de fazer a segurança do seu
acampamento, poderá auxiliar com a alimentação para o grupo durante os dias do Congresso. A
inscrição deste casal é de responsabilidade do grupo e/ou do próprio casal.

B. SOBRE AS INSCRIÇÕES:
•

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.sejameuc.com.br.

•

O sistema de inscrições será liberado no dia 28/10/2018, às 17:00h.

•

O pagamento pode ser efetuado com cartão de crédito e também por boleto bancário, no ato
da inscrição.

•

Devido a demandas do corpo de bombeiros sobre a segurança no local, as vagas são limitadas a
1750 pessoas.

•

As inscrições serão realizadas por lotes. Cada lote disponibilizará uma quantia limitada de
inscrições previamente definidas. O valor das inscrições respeitará o lote disponível no ato da
inscrição.

•

A entrega das pulseiras ocorrerá da seguinte forma: o líder de cada grupo é encarregado de
retirá-las na central de inscrições a partir das 08:00hrs de sábado, 02/03.

C. SOBRE O ACESSO DOS GRUPOS AO 40° CONGRESSO DE JOVENS
HORÁRIO DE ABERTURA DO PORTÃO (localizado na Estrada do Fundão):
A abertura do portão para entrada no arraial do Congresso dar-se-á às 6:00h de sábado, dia 02 de
Março de 2019. Não será permitido a entrada, circulação e montagem de acampamentos antes
deste horário. É de extrema importância a observação destas orientações para evitarmos
constrangimentos e aborrecimentos no momento da chegada.
SENTIDO ÚNICO:
Até o meio dia de sábado, teremos um sentido único nas ruas do arraial. A entrada se dará pelo
portão localizado na Estrada do Fundão, e a saída para carros/ônibus/caminhões será pelo portão
da FLT (exceto para a equipe oficial de alimentação do Congresso de Jovens).
QUEM ENTRARÁ PRIMEIRO?
À partir da abertura dos portões, os carros/ônibus/caminhões, conforme ordem de chegada,
adentrarão ao arraial. É permitido que as pessoas entrem a pé à partir deste horário também.
Importante: Ônibus poderão parar na rua do arraial para que sejam descarregados. Pedimos
agilidade de todos para que isso seja realizado rapidamente.
PROIBIDO ESTACIONAR NA RUA
Para facilitar o tráfego de veículos (carros, ônibus, caminhões), durante a manhã de sábado é
proibido estacionar os veículos nas ruas do arraial, podendo estes serem estacionados no terreno
ao lado do pavilhão ou nas áreas de camping.
NOSSA RECOMENDAÇÃO:
Todos estão ansiosos para entrarem no arraial e montarem seus acampamentos. Pedimos um
pouco de calma, haverá lugar para todo mundo. Viaje tranquilo, espere sua vez e curta o 40º
Congresso de Jovens. Tudo foi programado para você! Seja bem vindo!

DÚVIDAS FREQUENTES:
‣ É possível realizar inscrição por dia ou por programação?
R. Não! A inscrição contempla todos os 4 (quatro) dias de Congresso.
‣ Onde encontro informações sobre o Congresso de Jovens?
R. Acesse: www.sejameuc.com.br ou facebook.com/sejameuc
‣ Haverá reembolso de inscrição em caso de desistência?
R. Infelizmente não haverá possibilidade de reembolso. Em caso de desistência, o participante
pode revender ou repassar sua inscrição para alguém interessado. Pedimos que, havendo
necessidade de alteração de dados, entrar em contato com a SEJA através do e-mail
contato@sejameuc.com.br
‣ Realizei minha inscrição pelo site, mas não completei o pagamento, e agora?
R. Sua inscrição SOMENTE será efetivada quando confirmado pela instituição financeira
(pagamentos via boleto podem levar dois dias úteis para compensação). Em caso de não
pagamento, sua inscrição será automaticamente cancelada pelo sistema. Fique atento ao prazo
de pagamento quando via Boleto bancário.
Outras informações poderão ser encontradas
www.sejameuc.com.br e facebook.com/sejameuc

na

publicação

do

evento

no

site

Para quaisquer outras dúvidas que eventualmente possam surgir, favor entrar em contato!
Um pedido especial
Pedimos que você junto ao seu grupo carregasse o Congresso de Jovens em suas orações
(organização, palestrantes, clima, viagens, segurança, conversões e decisões, grupos, líderes).

Estamos a sua disposição para mais informações e esclarecimentos.
Atenciosamente,
SEJA - Secretaria de Jovens e Adolescentes
contato@sejameuc.com.br
David Schütz (47) 9 9762-2667

