UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
V JAMBOREE NACIONAL ESCOTEIRO
15 a 20 de julho de 2012
Rio de Janeiro – RJ – Brasil

BOLETIM 5
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES e
ESCLARECIMENTOS SOBRE PROCEDIMENTOS
1. ENDEREÇO DO CAMPO:
VER INFORMAÇÃO NO BOLETIM 6

2. TRANSLADO AEROPORTO / CAMPO / AEROPORTO (para quem ainda não
solicitou)
Data limite para solicitação: 30/junho – após essa data não podemos garantir os
translados.
Chegada: dia 14 de julho de 2012 das 12:00 às 20:00
dia 15 de julho de 2012 das 06:00 às 18:00
Saída:

dia 21 de julho de 2012 das 04:00 às 12:00

Informações necessárias:
• Região e Numeral do Grupo
• Número de passageiros
• Dia, horário de chegada e aeroporto
• Dia, horário de saída do voo e aeroporto
Haverá receptivo nos aeroportos para encaminhamento aos ônibus.
Saída do campo:
• O Setor de Transporte divulgará listagens durante o evento informando o
horário de saída dos passageiros para os aeroportos e o local onde os ônibus
estarão estacionados – pedimos que as pessoas confiram seus nomes nas
listagens e o aeroporto de destino.
• A responsabilidade por chegar no horário e pegar o ônibus correto será a
cargo do participante.
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3. ÔNIBUS CONTRATADOS POR GRUPOS ESCOTEIROS
•

Estacionamento e atendimento a motoristas: Não haverá área para
estacionamento destes ônibus e nem condições de alojamento e fornecimento
de refeições para seus motoristas. Sugerimos que as empresas contratadas
façam contato com empresas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro, com
vistas a obter tal tipo de serviço ou indicação de onde estacionar os ônibus.

•

Contato com o motorista do Ônibus para a saída do campo após o
encerramento: Pedimos que ao chegarem para o credenciamento de seu
Grupo Escoteiro, nos sejam apresentadas as seguintes informações: Nome da
Empresa de transporte, número do ônibus, nome e telefone celular do
motorista - tal informação será necessária para organizar a rotina de saída do
evento.

4. REFEIÇÕES
As refeições serão servidas pelo evento começando com o almoço de domingo e
encerrando com o jantar de sexta-feira.
Conforme Boletim 1, não será fornecido café da manhã no dia 21/julho – sábado. Os
Grupos Escoteiros que desejarem um KIT LANCHE para viagem deverão fazer a
solicitação na Secretaria do evento até as 18 horas do dia 16/julho.
Todos participantes deverão trazer seus talheres.
Os Grupos Escoteiros que desejarem contratar almoço e/ou jantar para o dia 14 e/ou
café da manhã para o dia 15, devem proceder de acordo com o descrito abaixo:

a) Todas as tratativas devem ser efetuadas diretamente com a fornecedora oficial
de alimentação (Prestivel Comércio e Serviços Ltda.), através do e-mail
jcprestivel@hotmail.com, com o Sr. José Carlos Mello.
b) Custo: Almoço ou Jantar R$12,00 (unitário) e Café da manhã (para o dia 15)
R$6,00
c) O almoço do dia 14 poderá ser servido até às 16 horas
d) Pagamento antecipado até dia 05 de julho
e) Para adiantar as negociações deverá ser informado no e-mail de contato:
• Grupo, Região, nome da pessoa responsável, telefone e e-mail de contato
• Número de refeições desejadas em cada momento (almoço, jantar ou café
da manhã)
IMPORTANTE: Não serão aceitas encomendas após dia 05 de julho.
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5. BANCOS
Não será possível instalar nenhum caixa eletrônico dentro do CAMPO. Para atender
as necessidades a Organização disponibilizará ônibus, somente para adultos, até a
Vila Militar, próxima ao local do evento.
Bancos disponíveis: BRASIL, CEF e ITAÚ
O transporte sairá do campo às 11:30 e funcionará no período de segunda a sextafeira.

6. MOEDA DE CAMPO e CARTÕES
Somente poderá ser utilizado na área comercial a moeda de campo denominada
SAMBA. Sua aquisição pode ser feita exclusivamente mediante o uso de moeda local
(Reais) ou Cartões de DÉBITO.
7. VISITAS
As visitas às ÁREAS COMUNS do evento serão possíveis nos dias 17, 18 e 19 no
período das
09 às 18 horas. As áreas de acampamento não poderão ser visitadas, por questões
de segurança.

8. TELEFONE
Não haverá telefone público no campo. Quem desejar se comunicar deverá fazê-lo
mediante uso de aparelho celular pessoal.
9. INTERNET
Será disponibilizado acesso diário, de 10 minutos por participante. Tal serviço não terá
custo e não será disponibilizado por um tempo maior, mesmo mediante pagamento.

10. SECRETARIA
Informamos que a entrega dos enxovais será feito da mesma maneira que em eventos
anteriores, ou seja:
•

Equipe de Serviço e Coordenação: será feito de forma individual, pela
Coordenação da Equipe de Serviço;
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•

Jovens e Escotistas: a entrega será feita por Grupo Escoteiro, na Secretaria do
Evento e de maneira integral (não será entregue enxoval de forma
individualizada).

É VEDADA A SAÍDA DO CAMPO ANTES DO ENCERRAMENTO DO EVENTO.
As informações acima passam a integrar o disposto no BOLETIM 1 - INFORMAÇÕES
GERAIS E REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO.

Curitiba, 15 de junho de 2012

Marco Aurélio Romeu Fernandes
Diretor Presidente
União dos Escoteiros do Brasil
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