
 

O JamCam está oferecendo o programa de Home Hospitality (Hoho) para dois ou três dias antes ou 
após o evento. Cada participante deverá providenciar e custear o transporte de ida e volta para a 
área designada para o Hoho. Os jovens só poderão participar do programa com o 
acompanhamento de um adulto responsável (escotista, EIS, CMT). Este programa é uma 
oportunidade para escoteiros, escotistas, EIS e CMT conhecerem a cultura, costumes e modo de 
vida dos equatorianos, além de proporcionar a compreensão mútua. 

Os interessados devem se manifestar preenchendo a planilha em anexo, e enviá-la para o e-mail: 
jamcam@escoteiros.org.br, até o dia 20 de setembro de 2016. 
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Foi �rmado um convênio entre a Copa Airlines e a organização do JamCam para a venda de 
passagens aéreas com descontos de 20%.  Abaixo informações e procedimentos:

1. A viagem deverá ter como �nalidade a participação no JamCam, sendo o destino para Quito ou 
Guayaquil;

2. O plano de viagem deverá ser entre 20 de dezembro de 2016 a 9 de janeiro de 2017;

3. O benefício está disponível para o participante e um acompanhante;

4. O desconto é válido somente para tarifa publicada, não sendo aplicado a preços promocionais;

5. Alterações de datas ou cancelamentos sofrerão multas conforme a regulamentação vigente;

6. No momento da compra da passagem, mencionar: 15° Jamboree y 2° Camporee Scout 
Interamericano JamCam Ecuador e o código de desconto (Tourcode): D7056

7. A emissão da passagem por meio das lojas da Copa Airlines ou dos centros de reservas já está 
disponível;

8. Visite o link: https://www.copaair.com/es/web/gs/centro-de-reservaciones para veri�car os 
contatos telefônicos e a central de reserva;

9. Visite o link:  https://www.copaair.com/es/web/gs/o�cinas-de-ventas para localizar 
as lojas de venda;

10. A compra de passagens pelo site www.copa.com estará disponível a partir do dia 
16 de setembro de 2016.

Passagens aéreas Copa Airlines


