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Prezado associado,
Ter a oportunidade de participar de um evento escoteiro é sempre uma grande experiência.
Participar de um evento internacional potencializa essa experiência, mas quando se trata
de um Jamboree em outro país, temos certeza de que é uma experiência para a vida. As
providências prévias são um aprendizado por si só e a aventura da viagem, o acampamento,
com suas atividades e rotinas, o congraçamento e as amizades são realmente inesquecíveis.
Esse é o Jamboree Nacional da Boy Scouts of America, que ocorre no mesmo local que
sediará o 24° Jamboree Mundial, em 2019. É bom lembrar que esse é um Jamboree Nacional,
mas todo Jamboree vale a pena, e se você tiver a oportunidade de participar verifique a seguir
as instruções e boa viagem, bom campo, e muitas histórias para contar e recordar!
A Diretoria Executiva Nacional designou a escotista Lídia Ikuta, integrante da Equipe Nacional
de Relações Internacionais, como chefe do nosso contingente para o Jamboree Nacional da
Boy Scouts of America.
Sempre Alerta!

Marcos Carvalho
Diretor Nacional de Relações Internacionais

1. Informações Gerais e Regras de Participação
O Jamboree Nacional da Boy Scouts of America ocorrerá entre os dias 19 e 28 de julho
de 2017 no The Summit Bechtel Family National Scouts Reserve em West Virginia nos
Estados Unidos.
2. Participante
O Jamboree Nacional da Boy Scouts of America é destinado às seguintes categorias:
• Escoteiros (14 anos completos), Seniores & Guias – a participação para o evento como
“jovem” é possível para os nascidos entre 20/07/2000 e 19/07/2003.
• Escotistas – a participação no evento como “escotista” é possível para nascidos antes
19/07/1996, e sua inscrição está condicionada à existência de inscrições de jovens em seu
grupo escoteiro para formar uma patrulha com nove jovens. Ele será designado como
responsável, desde que esteja registrado no “meu sigue” na categoria escotista até a
montagem das tropas e possua o nível básico escotista concluído, com fluência no idioma
inglês.
• Equipe Internacional de Serviço – a participação do evento como membro da “equipe de
serviço” é possível para os nascidos antes do dia 15/07/1999, ou seja, com mais de 18 anos, e
está condicionada às necessidades do evento e perfil para a função. É importante ter fluência
no inglês.
3. Registro
O participante deverá fazer o seu registro individualmente através no link:
www.scouting.org/international a participação será validada pelo Escritório Nacional
dos Escoteiros do Brasil. Após aprovação do EN o participante receberá através do email
indicado na inscrição a confirmação pela organização do Jamboree e dois links para acessar,
preencher e enviar, conforme indicação abaixo.

4. Taxa de inscrição
TIPO DE PARTICIPANTE

TAXA

ESCOTEIRO, SÊNIOR 14-17 ANOS

US 1.225,00

ESCOTISTA ENTRE 21-25 ANOS

US 750,00

ESCOTISTA ACIMA DE 26 ANOS

US 1.275,00

EIS ENTRE 18 - 25 ANOS

US 575,00

EIS ACIMA DE 26 ANOS

US 1.025,00

Forma de pagamento para membro juvenil e escotista
VALOR TOTAL

31 DE MARÇO

31 DE MAIO

JOVEM PARTICIPANTE

US 1.225

US 175

US 1.050

ESCOTISTA ENTRE 21 - 25 ANOS

US

750

US 175

US

ESCOTISTA ACIMA DE 26 ANOS

US 1.275

US 175

US 1.100

575

Valores acima sem as taxas e impostos entre bancos.
Obs.: O pagamento da inscrição deverá ser feito por transferência bancária.
Forma de pagamento para Equipe Internacional de Serviço (EIS)
VALOR
TOTAL

ATO DA
INSCRIÇÃO

28 DE
FEVEREIRO

31 DE
MARÇO

EIS ENTRE 18 - 25 ANOS

US

575

US 175

US 200

US 200

EIS ACIMA DE 26 ANOS

US 1.025

US 175

US 425

US 425

O pagamento para a EIS será feita através do sistema de registro online e submetida
eletronicamente como segue abaixo:
Por cartão de crédito ou débito no momento da inscrição. O pagamento será verificado
dentro de 30 dias pelo Departamento Internacional da BSA.

Dados para remessa bancária
Nome do Banco: JP Morgan Chase Bank
Endereço: New York, NY
BANK ABA#/SWIFT: 021000021
Nome da entidade: Boy Scouts of America
Conta nº: 07000451724
FURTHER/FINAL CREDIT: Swift ID CHASUS33
No histórico para a remessa bancária do participante para a equipe internacional de serviço
deverá constar: 2017NJ International Staff – União dos Escoteiros do Brasil e nome
completo do participante.
5. O que está incluso da taxa de inscrição
Todas as atividades, seguro de acidente e saúde, alimentação, material de campo (barraca,
cama dobrável (cot), material para a construção da área de convivência, mesa, kit cozinha e
fogão), credencial e lenço.
6. Seguro
O Jamboree apenas disponibilizará o primeiro atendimento. Alertamos que outras situações
que exijam remoção para atendimento médico/hospitalar fora do local do evento terão
custos. Para estrangeiros, fazer uso do sistema de saúde pública tem um custo elevado.
Portanto, a contratação de seguro médico-hospitalar é obrigatória e fundamental para todos
os participantes do Jamboree Mundial, e deve observar as seguintes diretrizes:
A contratação deverá ser válida a partir da data de saída do Brasil até a data de retorno ao
Brasil. O valor mínimo de cobertura deverá ser de US$ 50.000,00 (cinqüenta mil dólares
americanos). Recomendamos que o Seguro inclua o seguro-saúde, médico-hospitalar
e repatriamento para o Brasil. A contratação do seguro é de responsabilidade de cada
participante ou do grupo de viagem. Recomendamos o uso de uma seguradora especializada
para esse tipo de cobertura.

7. Visto
Todo participante precisa de um passaporte para registrar a entrada em outro país. Ele é
exigido desde o check-in até o desembarque em terras estrangeira. É recomendado que o
passaporte esteja com uma validade mínima de seis meses.
O visto no passaporte é concedido mediante a apresentação de uma série de documentos.
Nos EUA o visto é obrigatório e é concedido pelo Consulado Americano. Sugerimos verificar
onde se localiza o Consulado Americano mais próximo de sua cidade e não deixar para a
última hora. A outorga do visto é uma decisão soberana do país, onde não cabe contestação
dos Escoteiros do Brasil ou da Boy Scouts of America.
8. Autorização de viagem
A autorização é necessária a todo jovem com menos de 18 anos que viaja desacompanhado
dos pais. Deve ser solicitada mediante firma reconhecida em cartório e possuir a assinatura do
pai e mãe ou um dos responsáveis legais. A partir de novembro de 2014, o Sistema Nacional
de Passaportes (SINPA) permite que sejam confeccionados com a autorização de viagem
de desacompanhado impressa na página de identificação do documento, verifique antes de
providenciar a autorização por cartório.
9. Transporte aeroporto – campo – aeroporto
O participante deverá providenciar o próprio traslado do aeroporto para a entrada e saída do
campo. Todo contingente deverá informar obrigatoriamente o uso de transporte sendo do
evento (TMS) ou outro, preenchendo o formulário indicado nos links abaixo.
TMS Bus Permitting: https://events.tms.com/JamboreeBusPermitting
TMS-FAQ: http://events.tms.com/events/2017-national-scout-jamboree-bus-permitting/
custom-17-871ae81369e94fe9920f1839b54aed48.aspx
O registro de transporte deverá ser encaminhado até o dia 1º de Junho de 2017 à
organização do evento.

Opções de transporte
1. Transportation Management Services (TMS)
Telefone: 0800-437-7629
E-mail: jamboree@tms.com
www.tms.com
Request a Bus: http://173.10.156.13
* A TMS é a Empresa de Transporte oficial do Jamboree Nacional de 2017
2. JTB USA, Inc. New York Branch
Saori Takemura, Manager, Corporate & Group
Telefone: 201.288.5592 (Mon-Fri 9:00am-5:00pm EST
E-mail: stakemura@jtbusa.com
www.jtbusabusinesstravel.com
* JTB é um fornecedor alternativo recomendado para o transporte e turismo para o
Jamboree Nacional 2017
10. Equipe Internacional de Serviço
O participante à EIS é mandatório ter fluência na língua inglesa e a sua entrada no campo
se dará uma semana antes do início do evento para participação do treinamento e na
organização de chegada dos participantes ao Jamboree Nacional 2017 da Boy Scouts of
America. O staff deverá acampar em subcampo destinado à Equipe Internacional de Serviço.
11. Normas do evento
Atitudes e Comportamento: O Jamboree Nacional 2017 da Boy Scouts of America é um
local de encontro, intercâmbio e amizade, marco dos valores propostos na Lei e Promessa
Escoteira. Caso não se respeite as normas ou instruções apresentadas pela Organização
Geral, serão estabelecidas a medida apropriada a ser adotada, podendo, inclusive, culminar
na exclusão do participante. No caso de exclusão, o participante responderá pelo pagamento
integral de todas as despesas decorrentes desta situação.
Apresentação pessoal: Conforme a Regra 44 do P.O.R., nas cerimônias oficiais de abertura
e encerramento, e sempre que solicitado pela Organização Geral, deverá ser utilizado o
uniforme ou vestuário escoteiro.

Relações interpessoais: Não são permitidas atitudes, ações ou situações que afetem a
integridade dos participantes, sejam físicas, psíquicas, morais ou sua estabilidade emocional.
Homens e mulheres devem manifestar respeito mútuo e para com o coletivo ao demonstrar
publicamente atitudes próprias da intimidade.
Objetos de valor: Aconselhamos que nenhum objeto de alto custo (computadores portáteis,
IPod, MP3 players, etc.) seja levado ao evento, por questões de segurança. A organização do
evento é responsável pela segurança pessoal dos participantes no âmbito da aplicação do
programa, e não se responsabilizará por nenhum prejuízo aos seus pertences pessoais, que
estarão sob sua própria guarda.
Danos e prejuízos patrimoniais: Os participantes serão responsabilizados diretamente por
eventuais danos e/ou prejuízos causados por atos ou atitudes indevidas às áreas comuns
do evento, sejam estas usadas para alojamento dos participantes ou desenvolvimento do
programa. Atitudes desta natureza são motivos para exclusão do evento.
Fumo: Fumar será permitido somente para adultos, em locais pré-determinados.
Consumo de bebidas alcoólicas: O consumo de bebidas alcoólicas é proibido durante todo
o evento.
Posse e consumo de drogas: A posse e/ou consumo de drogas é crime. Qualquer
participante que seja surpreendido com drogas, consumindo ou facilitando a outros, será
excluído do evento e o caso encaminhado imediatamente às autoridades competentes.
Furto ou roubo: Furto ou roubo são crimes previstos no Código Penal Brasileiro. Qualquer
participante que seja surpreendido cometendo ilícitos desta natureza será excluído do evento
e o caso encaminhado imediatamente às autoridades competentes.
Armas: Portar armas de fogo sem a devida autorização expedida pelos órgãos competentes
é crime. Qualquer participante que seja surpreendido portando arma de fogo ou branca será
excluído do evento e o caso encaminhado imediatamente às autoridades competentes.
Saídas das áreas comuns: Não está autorizada a saída dos participantes do local do evento,
com exceção dos momentos previstos na programação das atividades. Visitas: Somente
pessoas expressamente autorizadas pela Organização Geral podem visitar o evento.

Uso de Imagem: Os participantes do evento cedem à União dos Escoteiros do Brasil o
direito de uso de imagens, na forma de fotografias ou filmagens realizadas ao longo do
evento, para fins de promoção do Escotismo no Brasil. Com isso, a instituição passa a ter
direito sobre o uso dessas imagens em materiais gráficos e digitais em suas produções, seja o
material destinado aos próprios escoteiros, seja material promocional voltado à divulgação do
Movimento Escoteiro.
12. Proteção infanto juvenil
A proteção dos nossos jovens é responsabilidade de todo e qualquer adulto voluntário, e é
fundamental que todos estejam preparados, não apenas para evitar, mas também reconhecer
e agir de forma apropriada, firme e imediata diante de situações de abusos e maus tratos.
Orientamos que todos os adultos leiam atentamente e sigam as orientações contidas no
Capítulo 15 do P.O.R.
13. Procedimentos não previstos
O Comitê Organizador do evento decidirá quanto aos procedimentos não previstos no
presente documento.
Curitiba, 6 de março de 2017

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente
Escoteiros do Brasil

