INFORMAÇÕES GERAIS E REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO
1. O EVENTO - ORGANIZAÇÃO, TEMA, LOCAL e CLIMA
O Jamboree Nacional dos Estados Unidos da América (EUA) será realizado de 26 de
julho a 4 de agosto de 2010, em Fort Hills, Virginia, para comemorar os 100
anos do Escotismo naquele país.
Assim como algumas associações escoteiras nacionais ao redor do mundo, a União
dos Escoteiros dos Brasil (UEB) foi convidada pela Boy Scouts of America (BSA)
para participar desta grande festa e temos a possibilidade de mandar uma patrulha
de 8 escoteiros e/ou seniores acompanhados de um escotista.
O Jamboree será realizado em Fort A. P. Hill , no condado de Caroline, Estado da
Virginia, próximo a cidade de Frediericksburg, a uma hora da capital Washington
DC.
O evento será durante o verão americano.
2. PARTICIPAÇÃO NO JAMBOREE
2.1 Associações participantes: BSA (Boy Scouts of America) e outras
Associações convidadas.
2.2 Participação da UEB – Critérios de seleção dos participantes:
Para Categoria Jovens – ramo Escoteiro ou Senior (8 vagas)
• Estar registrado na UEB nos anos de 2009 e 2010;
• Ter entre 12 e 17 anos na data do evento;
• Ser fluente em inglês;
• Ser do sexo masculino (o Jamboree Nacional da BSA é só para jovens do sexo
masculino);
• Enviar para o email ueb.inter@escoteiros.org.br até o dia 19/04 os seguintes
documentos:
o Ficha de Vida Escoteira (Ficha 120) com histórico escoteiro assinado pelo
Diretor Presidente da Unidade Escoteira Local,
o uma carta dizendo por que deve ser selecionado para fazer parte do
Contingente Brasileiro ao Jamboree do Centenário da BSA;
o um pequeno trabalho que deverá:
1. Descrever a história do escotismo nos EUA (quando começou, quem o
iniciou, trajetória do escotismo, escoteiros famosos, eventos
importantes, etc.).
2. Explicar a origem e o significado da flor de lis da Boy Scouts of
America.

o

3. Descrever as diferentes seções existentes naquela associação
escoteira.
4. Descrever as etapas de progressão de cada uma dessas seções.
5. Proposta do distintivo do Contingente Brasileiro ao Jamboree do
Centenário Escoteiro nos EUA.
Incluir neste e-mail um telefone ou conta do Skype para uma eventual
entrevista, que será feita em inglês.

Para Escotista (1 vaga)
• Estar registrado na UEB nos anos de 2009 e 2010;
• Ter mais de 21 anos completos na data de início do evento;
• Ser fluente em inglês;
• Sexo masculino ou feminino;
• Enviar para ueb.inter@escoteiros.org.br até o dia 19/04 os seguintes
documentos:
o currículo escoteiro;
o uma carta dizendo por que deve ser selecionado para fazer parte do
Contingente Brasileiro ao Jamboree do Centenário da BSA;
• Incluir nesta carta um telefone ou conta do Skype para uma eventual entrevista,
que será feita em inglês.
2.3 Coordenação e Organização do Contingente: a participação brasileira no
Jamboree será organizada através do Escritório Nacional da UEB. Conforme
definido pela Diretoria Executiva Nacional, o chefe do Contingente Brasileiro será
o Dirigente Jonathan Hugh Govier (SP).
2.5 Categorias de participação e limites de idade
A inscrição de participantes, em qualquer categoria (Jovem ou
Escotista), deve considerar a idade por ocasião da realização do
Jamboree, além de outras condições estipuladas neste documento e
outros correlatos, lembrando ser necessária a obtenção de visto para
ingresso nos Estados Unidos, sendo de responsabilidade exclusiva do
participante a obtenção do passaporte e do visto.
Jovem - A participação no Jamboree como “Jovem” é possível para membros
dos Ramos Escoteiro e Sênior com idade de 12 a 17 anos na data do
evento. Escoteiros de 11 anos ou Seniores com 18 anos não podem
participar. Não haverá exceção.
Escotista - A participação no Jamboree como “Escotista” (responsável por uma
patrulha com oito jovens) é permitida para aqueles que tenham idade igual ou
superior a 21 anos na data de início do acampamento e possua o Nível
Preliminar Escotista concluído. Devendo ser dada preferência a quem fale
Inglês fluente e tenha experiência em atividades nacionais ou internacionais.

2.6 Composição de Patrulhas e Tropas: Os participantes, somente do sexo
masculino, formarão uma patrulha compostas por 8 jovens acompanhadas por
um Escotista. A patrulha poderá ser composta de Escoteiros e Seniores. A
patrulha da UEB será integrada a uma Tropa conforme definição da BSA.
2.7 Inscrição de Jovem no evento: a inscrição na categoria Jovem só estará
completa após o jovem ter sido selecionado, nos termos do item 2.2 acima e o
recebimento pelo Escritório Nacional da UEB dos seguintes documentos:
1. Original da Ficha de Inscrição do Jovem, devidamente assinada pelo
responsável legal pelo jovem e responsável pela Unidade Escoteira Local e
verificado o registro institucional para o ano de 2009/2010 e pagamento da
Taxas de Inscrição.
2. Original da Ficha Médica a ser fornecido pela organização do eventos,
devidamente assinada por um médico com carimbo de CRM.
3. Cópia das primeiras 4 folhas do passaporte e a folha onde consta o visto
válido para os Estados Unidos.
Data limite para envio da Ficha de Inscrição e Ficha
26/04/2010
Data limite para envio da copia do passaporte: 24/05/2010.

Médica:

2.8 Inscrição de Escotista no evento: : a inscrição na categoria Escotista só
estará completa após o adulto ter sido selecionado, nos termos do item 2.2
acima e o recebimento pelo Escritório Nacional da UEB dos seguintes
documentos:
1. Original da Ficha de Inscrição do Jovem, devidamente assinada pelo
responsável legal pelo jovem e responsável pela Unidade Escoteira Local e
verificado o registro institucional para o ano de 2009/2010 e pagamento da
Taxa de Inscrição.
2. Original da Ficha Médica a ser fornecido pela organização do eventos,
devidamente assinada por um médico com carimbo de CRM.
3. Cópia do Certificado do Nível Preliminar.
4. Cópia das primeiras 4 folhas do passaporte e a folha onde consta o visto
válido para os Estados Unidos.
Data limite para envio da Ficha de Inscrição e Ficha Médica:
26/04/2010
Data para Envio da cópia do Certificado Nível Preliminar 26/04/2010
Data limite para envio da copia do passaporte: 24/05/2010.
3. PROGRAMA
O “Programa” do Jamboree será detalhado em informativos que serão
disponibilizados no site da UEB. Outras informações também disponíveis no site:
www.bsajamboree.org

4. INFRA-ESTRUTURA
Abertura do Campo: o Campo estará aberto de 26 de julho a 04 de agosto de
2010.
Alimentação: os participantes estarão integrados numa Tropa com outros jovens,
receberão os utensílios e alimentos para elaborarem sua própria refeição.
Traslado para atividades: a Organização do Jamboree só permitirá o
deslocamento de tropas para quaisquer atividades mediante a presença da
totalidade de seus elementos, jovens e adultos. Exceção aos membros com
impedimento atestado pelo Departamento Médico.
Atendimento Médico: a Organização do Jamboree manterá equipes de primeiros
socorros em todos os locais onde se realizem atividades, se necessário.
Segurança: aconselhamos aos participantes que identifiquem seus pertences e,
aos jovens, que deixem seus objetos de valor sob responsabilidade dos adultos que
os acompanham. A organização do evento é responsável pela segurança “pessoal”
dos participantes dentro da área destinada à realização do evento.
Centro Comercial: durante todo o Jamboree funcionará um centro comercial que
estará disponibilizando serviços básicos e usuais necessários para esse tipo de
atividade.
5. NORMAS DE ACAMPAMENTO
O Jamboree é um local de encontro, intercâmbio e amizade, o marco de valores
propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso não se respeite às normas abaixo ou
instrução apresentada pela Comissão Organizadora, será verificada junto ao
responsável pelo Contingente Brasileiro a medida apropriada a ser adotada,
podendo, inclusive, culminar na exclusão do participante do Jamboree. Na hipótese
de exclusão de um “Jovem”, um adulto do Contingente acompanhará o mesmo ao
aeroporto e se encarregará de enviá-lo de volta ao Brasil onde será recepcionado
por um membro da UEB e entregue aos responsáveis legais. O Jovem e/ou seu
responsável legal respondem pelo pagamento de todas as despesas decorrentes de
tal situação tanto relativas ao “Jovem” quanto às do adulto que saiu do Jamboree
para acompanhá-lo.
Apresentação pessoal: nas cerimônias oficiais de abertura e encerramento, e em
outras que venham a ser definidas, deverá ser utilizado o traje escoteiro constante
do P.O.R. É obrigatório portar durante todo o evento o Lenço da UEB e o
documento de identificação fornecido pela Organização do Jamboree.
Relações interpessoais: não são permitidas atitudes, ações ou atividades que
afetem a integridade dos participantes, sejam físicas, psíquicas, morais ou sua

estabilidade emocional. Homens e mulheres devem manifestar respeito mútuo e
não demonstrar publicamente atitudes próprias da intimidade.
Fumo e/ou Drogas: a Lei Americana proíbe o fumo para menores de idade e o
consumo de drogas independente de idade.
Armas: não é permitido o porte ou mesmo o uso de qualquer tipo de arma, bem
como de apontadores ou iluminadores a base de “Raio Laser”. A infração a esta
norma é penalizada pela Lei Americana.
Danos e prejuízos: os participantes serão responsabilizados diretamente por
eventuais danos e/ou prejuízos causados por atos ou atitudes indevidas. Furto ou
roubo são causas para exclusão do Jamboree.
Segurança: a segurança externa estará a cargo de forças de segurança nacionais.
No interior do Jamboree a segurança é missão da Equipe de Segurança, integrada
por voluntários, cuja principal responsabilidade é velar pelo cumprimento destas
normas, para o que se deve prestar plena cooperação. Seus integrantes estarão
devidamente identificados.
Saídas da área de acampamento: saídas não previstas na Programação do
Jamboree deverão ser autorizadas, conjuntamente, pelos responsáveis pelo
Coordenador do Contingente e pelo escotista responsável. A permanência na área
de acampamento e/ou de atividades é obrigatória durante todo o Jamboree. A saída
de um Jovem deve ser acompanhada obrigatoriamente por um responsável legal.
Comércio: só será permitido algum tipo de comércio mediante autorização
expressa da Comissão Organizadora do Jamboree.
Veículos: o acesso de veículos particulares ao local de acampamento é proibido.
Só poderão circular veículos de segurança, bombeiros e ambulâncias, em casos de
necessidade. Veículos de serviço trafegarão em horários pré-determinados e
devidamente identificados. Para atender necessidades, haverá um estacionamento
próximo ao local do Jamboree.
Visitas: somente pessoas expressamente autorizadas pela Comissão Organizadora
podem visitar o Jamboree. Visitas de pais, familiares ou amigos só poderão ocorrer
nos dias e horários que serão estabelecidos para tal.
6. PAGAMENTOS
Existem 2 pagamentos
escolhidos:

que

devem

ser

feitos

pelos

participantes

Taxa do Jamboree – em Dólares: destina-se a cobrir a taxa de participação
definida pela Boy Scouts America. Esse valor inclui toda alimentação, material de
patrulha e cozinha. Também inclui seguro médico durante o período do

acampamento. O depósito de tal valor poderá ser efetuado pelo próprio
participante utilizando seu número de Registro na UEB como código de
Identificação de Depósito e pode ser feito em parcela única em março.
Taxa Administrativa da UEB – em Dólares: destina-se a cobrir os custos com
a Administração/Organização do Contingente Brasileiro, incluindo: enxoval aos
participantes, despesas com transportes e fretes, aluguéis de equipamentos e
veículo e despesas. O depósito de tal valor poderá ser efetuado diretamente pelo
participante utilizando seu número de seu Registro na UEB como código de
Identificação de Depósito e só poderá ser feito em parcela única no mês de junho.
O pagamento de valores definidos em moeda estrangeira deverá ser
efetuado em Reais, de acordo com valores que serão divulgados no site da UEB, a
partir das 11h da manhã do primeiro dia de cada período de pagamento.
Identificação: Imediatamente após o pagamento da Taxa do Jamboree o
Participante deverá enviar fax ou e-mail ao Escritório Nacional da UEB com as
seguintes informações relativas ao(s) depósito(s) efetuado(s): Nome completo e
data de nascimento, ramo de atuação, identificação da Unidade Escoteira Local ao
qual esteja ligado. Após a transmissão deve o remetente confirmar o correto
recebimento pelo Escritório Nacional da UEB, evitando problemas de
comunicação.
Pagamentos:
BANCO DO BRASIL Agência 3184-4 c/c 39632-X
Informações quanto aos valores depositados, correspondências, banco de
dados, Fichas de Inscrição Individual (original) e outros devem ser enviados
para:
Fax: 0xx41 3353 47 33 - Telefone: 0xx41 3353 47 32 - e-mail:
ueb.eventos@escoteiros.org
ou: UEB – –JAMBOREE BSA Rua Coronel Dulcídio, 2.107 Curitiba/PR
CEP 80250-100

6.1 Taxa do Jamboree:
A BSA definiu a taxa do Jamboree
em US$160.00 (cento e sessenta
dólares)
para
inscritos
nas
categorias “Jovens”, “Escotistas”
Datas de pagamento
26 ou 27 de abril
6.2 Taxa Administrativa UEB
26 ou 27 de abril

Jovens,
Escotistas (valor líquido)
Dólares

US$160,00

US$ 90,00

7. ENXOVAL:
O enxoval será composto de:
a. 20 distintivos bordados
b. 1 camisa do traje escoteiro
c. 3 camisetas
d. 1 lenço da UEB
e. 1 chapéu tipo australiano ou boné
8. TRASLADO:
A BSA fará o traslado do Aeroporto de Washigton (Dulles – código IAD) até o local
do Jamboree. Todos os custos (passagem, taxa, etc) até Washington são de
responsabilidade de cada participante, jovem e escotista.

