MANUAL DE INSCRIÇÃO – ESCOTISTA
Prezado participante ao 23º Jamboree Mundial,
Estamos aproximadamente a 300 dias do 24º Jamboree Mundial. Para esta incrível aventura precisamos da sua atenção e
cooperação.
Todo escotista responsável por uma patrulha deverá efetuar a inscrição no sistema online americano.
Este manual de instruções indica o passo a passo, leia com muita atenção antes do preenchimento.
A sua participação estará confirmada somente após a recepção no seu e-mail registrado na ficha de inscrição do evento. Fique
atento. A inscrição deverá ser concluída até o dia 25/09/2018.
Ao escotista que efetuou a inscrição através do Manual do jovem participante não há necessidade de refazê-la.
As dúvidas deverão ser encaminhadas para:
➢ 1. E-mail: wsjbrazil2019@escoteiros.org.br
➢ 2. Escritório Nacional: naschelli.pacheco@escoteiros.org.br
➢ 3. Jonathan Govier - jhgovier@gmail.com
Sempre Alerta!

24º JAMBOREE MUNDIAL 2019
ESTADOS UNIDOS

MANUAL PARA INSCRIÇÃO ONLINE NO
SISTEMA OFICIAL DO JAMBOREE

*** ESCOTISTA***
Rev 01 – 20-09-2018

INTRODUÇÃO
1. Apresentação
A participação no 24º. Jamboree Mundial exige a regular inscrição em dois sistemas:
(a) PAXTU – sistema de registro dos Escoteiros do Brasil.
(b) SISTEMA OFICIAL DE INSCRIÇÃO DO JAMBOREE MUNDIAL 2019 nos Estados Unidos.

O SISTEMA OFICIAL DE INSCRIÇÃO do Jamboree foi elaborado nas três línguas oficiais do evento: INGLÊS,
FRANCÊS e ESPANHOL. Caso tenha alguma dificuldade no entendimento, procure um escotista ou o coordenador
regional de sua Região Escoteira para auxilio.

INTRODUÇÃO
A inscrição do ESCOTISTA deverá ser feita pelo próprio interessado tendo em vista que o processo aborda o seguintes
temas, entre outros:
-

Autorização para uso de IMAGEM

-

Autorização para divulgação de informações pessoais médicas a terceiros

-

Consentimento da participação no evento

-

Isenção de imunização (vacinas) por questões religiosas

-

Participação no River Rafting e isenção de responsabilidade aos organizadores

3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO NO SISTEMA OFICIAL DO JAMBOREE
São os seguintes requisitos necessário para a inscrição no SISTEMA OFICIAL DO JAMBOREE
(a) Regular inscrição no PAXTU e adimplência com pagamento do registro anual escoteiro
(b) A inscrição deverá ser realizado por todos regularmente inscritos no Paxtu, quitados e também aqueles no programa de
Parcelamento 3.

PONTOS DE ATENÇÃO
• Visto Americano Salientamos a importância de que todos os participantes necessitam obter visto junto ao consulado americano
no Brasil para participação no Jamboree. Cabe ao responsável pelo jovem o atendimento desse requisito.
• EMAIL
O e-mail indicado no SISTEMA OFICIAL DE INSCRIÇÃO será o meio de comunicação entre o participante e o
sistema de registro da organização. Acesse sempre que possível o e-mail registado até o recebimento da
confirmação da sua inscrição.
• Procedimento de Inscrição: não use caracteres especiais e “ç”, “ ~ ” etc.

PROCESSO DE INSCRIÇÃO
O processo da inscrição do SISTEMA OFICIAL DO JAMBOREE possui 4 FASES:

Fase 1:

Inscrição INICIAL online: https://reservations.scouting.org/profile/form/index.cfm?PKformID=0x9403276ef
COMPROVANTE: “Registration Confirmation” ou Confirmação de Registro

Fase 2:

Termo de Consentimento online. Junto com o “Confirmação de Registro” enviado por e-mail, o participante
receberá seu número oficial de inscrição e também um link para preenchimento do Termo de Consentimento.
COMPROVANTE: “Consent & Acknowledgement Submission Confirmation” ou Termo de Consentimento e
Reconhecimento de registro.

Fase 3:

Validação da inscrição pelos Escoteiros do Brasil

Fase 4:

Recebimento da Confirmação por E-MAIL da Inscrição pelo SISTEMA OFICIAL DE INSCRIÇÃO DO JAMBOREE.

FASE 1 – Inscrição Inicial no Sistema
Leia com atenção as instruções para a FASE 1 do processo de Inscrição.

Na conclusão da FASE 1 você receberá um e-mail confirmando sua inscrição
preliminar.
No mesmo e-mail, você receberá instruções dos próximos passos para dar
continuidade ao processo de inscrição (Fase 2).

FASE 1 – Inscrição Inicial no Sistema
Tela Inicial do Sistema Oficial de Inscrição.
Para iniciar clique em “REGISTER NOW”

FASE 1 – Inscrição Inicial no Sistema
Selecione do Menu a seguinte opção:
Brazil União dos Escoteiros do Brasil.

FASE 1 – Inscrição Inicial no Sistema
Selecione:
ADULT APPLICANT
(referente a inscrição do ESCOTISTA)

FASE 1 – Inscrição Inicial no Sistema
Selecione: REGISTER NOW,
para iniciar o processo da
inscrição do ESCOTISTA.

Obs.
O Processo será apenas válido
após a conclusão de todas as
etapas.

FASE 1 – Inscrição Inicial no Sistema
PONTOS DE ATENÇÃO
As telas seguintes exigem uma leitura cuidadosa. Aqui são abordados aspectos sobre as
regras do 24º Jamboree Mundial. O responsável legal deverá assinalar seu “de acordo” em
cada parte do processo. Para fins didáticos separamos as telas do sistema como segue abaixo:
Parte 1 – Termo de Participação

Parte 2 - (a) Termo de consentimento médico
(b) Termo de Consentimento e Reconhecimento de Riscos
(c) Código de Conduta

(d) Autorização de uso de Imagem
(e) Termo final

O Processo será apenas válido após
a conclusão de todas as etapas.

FASE 1 – Inscrição Inicial
no Sistema
PARTE 1 - Termo de Participação
O SISTEMA DE INSCRIÇÃO exige a concordância do participante
e seu responsável legal com as seguintes condições:

(a) Concordância com as exigências e políticas para participação
no Jamboree
(b) Reconhecer que um Jamboree Mundial exige bom preparo
físico
(c) Fumo – proibido para menores de 18 anos
(d) Proibição de Bebida Alcoólica e Drogas ilícitas/substancias
controladas

FASE 1 – Inscrição Inicial no Sistema
PARTE 1 - Termo de Participação – cont.
Após cuidadosa leitura, assinale sua concordância com o
termo, a saber:

“Eu li e concordo em cumprir as regras de participação conforme
declarado nos parágrafos anteriores. Afirmo que tenho pelo menos 18

anos de idade ou, não sendo o caso, sou pai ou tutor representando
meu filho menor de 18 anos ou o menor sob minha responsabilidade,
tendo os devidos poderes, faculdades e autoridade para dar meu
consentimento aos termos e condições aqui estabelecidos”.

FASE 1 – Inscrição Inicial no Sistema
Termo de Consentimento Médico e Reconhecimento de Riscos
Parte 2 - (a) Termo de Consentimento Médico.

Leia com atenção.
Em caso de emergência, entendo que todos os esforços serão feitos para entrar em contato
com o indivíduo listado como a pessoa de contato de emergência. Se essa pessoa não puder
ser encontrada, concordo com a indicação do prestador médico selecionados pelo escotista
responsável para obter o tratamento adequado, incluindo hospitalização, anestesia, cirurgia
ou injeções de medicação. Prestadores de serviços médicos, incluindo tanto a equipe médica
do Jamboree ou os profissionais e as instalações médicas externas, estão autorizadas a
divulgar as informações protegidas de saúde para o responsável, para a equipe médica do
acampamento, direção do acampamento e/ou qualquer médico ou profissional de saúde
envolvidos na prestação de cuidados médicos ao participante....[ ..]

Eu concordo com o compartilhamento das informações deste formulário com dirigentes
escoteiros e profissionais do Jamboree que precisam saber das condições médicas que
exigem consideração especial em relação às atividades escoteiras. Aceito a
responsabilidade em fornecer informações precisas sobre qualquer condição física ou
médica que tiver. Além disso, entendo que é de minha exclusiva responsabilidade cumprir
com todas as restrições que tiver que possam afetar minha capacidade de participar do
Jamboree, incluindo quaisquer restrições físicas alimentares.

FASE 1 – Inscrição Inicial no Sistema
Parte 2 - (b) Termo de Consentimento
e Reconhecimento de Riscos
Leia com atenção.

FASE 1 – Inscrição Inicial no Sistema
Termo de Consentimento Médico e Reconhecimento de Riscos
Parte 2 – (b) Termo de Consentimento e Reconhecimento de
Riscos – cont.
Leia com atenção.
“Ao clicar abaixo ou assinar, confirmo que li e compreendi as informações fornecidas neste
comunicado que resume os elementos potencialmente perigosos das Instalações no SUMMIT,
bem como as limitações, restrições de responsabilidade e responsabilidades que correspondem
a mim como participante, conforme exigido pela lei de West Virginia. Sou responsável por
fornecer informações verdadeiras à equipe organizadora relacionadas a qualquer condição
física ou médica que possa ter, conhecimento ou habilidade com relação às Instalações, e
qualquer outra informação que possa afetar minha participação segura. Além disso, entendo
ser de minha única responsabilidade enquanto permanecer no SUMMIT o cumprimento de
todas as restrições; incluindo restrições médicas e não médicas relacionadas à participação no
programa e alergias alimentares, e que o SUMMIT não pode monitorar ou rastrear minha
conformidade. Entendo que é de minha exclusiva responsabilidade entender e cumprir todas as
restrições”.

FASE 1 – Inscrição Inicial no Sistema
Termo de Consentimento Médico e Reconhecimento de Riscos
Parte 2 – (c) Código de Conduta

Como participante e Escoteiro no 14º Jamboree Mundial nos EUA, concordo em obedecer todas as leis
estaduais e locais, bem como o seguinte Código de Conduta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estou ciente de que eu sou um representante do Escotismo e me comprometo a seguir a Lei Escoteira em
todo os momentos durante a minha viagem e participação no Jamboree.
Eu serei respeitoso, tolerante e atencioso com outras culturas, incluindo o uso de roupas apropriadas para
um ambiente multicultural.
Obedecerei as regras de segurança, sinais e instruções dos chefes de patrulha e de tropa e demais adultos.
Cumprirei com os horários de descanso do Jamboree, exceto quando indicado pelo programa do Jamboree,
permanecendo no meu acampamento e respeitando os momentos de silêncio e tranquilidade.
Compreendo que durante o Jamboree a compra, posse ou consumo de bebidas alcoólicas ou drogas ilegais
são proibidas.
Compreendo que fumar só é permitido em áreas designadas e nunca em tendas. (A idade legal é de pelo
menos 18 anos).
Compreendo que jogos de apostas de qualquer tipo são proibidos.
Evitarei comportamentos com consequências indesejados, incluindo desonestidade, brigas e linguagem
ofensiva.
Respeitarei a propriedade dos demais participantes e não serei um “caça troféus".
Manterei o Jamboree e o meu campo de Tropa limpo e seguirei as políticas de reciclagem.
Usarei o meu lenço oficial do Jamboree e o crachá de identificação em todos os momentos, a menos que me
peçam para tirá-los por segurança.
Cumprirei com todos os aspectos do programa “Safe from Harm” para evitar abuso e assédio.(adulto)
Trocarei apenas distintivos e lembranças com meus colegas e não comercializarei nenhum material.
Cumprirei todas as restrições de acesso e não entrarei em barracas de terceiros ou locais privados, a menos
que seja convidado.
A violação do presente Código de Conduta, ou qualquer outra conduta considerada incompatível com os
valores do Escotismo, pode resultar na expulsão do Jamboree e sua possível exclusão de sua Associação
Nacional.

FASE 1 – Inscrição Inicial no Sistema
Termo de Consentimento Médico e Reconhecimento de Riscos
Parte 2 – (d) Autorização de uso de Imagem
Leia com atenção.
Considerando o valor intangível que vou ganhar pela participação no Jamboree, declaro nesse ato
irrevogavelmente à Organização Mundial do Movimento Escoteiro (OMME), a Organização Nacional
Escoteira (NSO) a que pertenço, NewWorld19, LLC, e a Boy Scouts of America (BSA) (todas as partes
anteriores chamados coletivamente "partes Autorizadas") o direito de exibir, mostrar, registro,
fotografia, reproduzir, divulgar e utilizar o meu nome, imagem, imagem e voz, em perpetuidade,
através universo por qualquer meio ou formato que existe agora ou futuramente criados em qualquer
plataforma e para qualquer finalidade, incluindo mas não limitado a propaganda, publicidade e
promoção de Jamboree e de outros programas e atividades do Escotismo oferecidos pelas partes
autorizadas sem o consentimento adicionais ou que os pagamentos são feitos para mim. ainda
concordo que eu não sou o proprietário de qualquer direito em materiais ( "Materiais") criados por ou
para quaisquer partes autorizadas para incorporar meu nome, imagem, retrato, semelhança, ou voz, e
partes autorizadas podem reproduzir, distribuir, exibir, adaptar, representar, vender, licenciar e de
qualquer outra forma usar esses materiais a seu exclusivo critério sem consentimento adicional ou a
necessidade de efetuar pagamentos para mim. Por este ato eu renunciar a quaisquer direitos legais e
de patrimônio relacionados a quaisquer reclamações, demandas, ações e despesas, incluindo
reivindicações por violação de direitos autorais e reivindica direitos de publicidade ou privacidade,
decorrentes direta ou indiretamente a partir do exercício dos direitos estipulado pelas partes
autorizadas ou uso dos Materiais e liberação de partes de responsabilidade autorizado, incluindo seus
administradores, diretores, funcionários, voluntários, contratados, agentes e suas respectivas
subsidiárias, qualquer responsabilidade por tais alegações.

FASE 1 – Inscrição Inicial no Sistema
Termo de Consentimento Médico e Reconhecimento de Riscos
Parte 2 – (e) Termo final
Leia com atenção.

“Dou meu consentimento aos termos e condições estabelecidos neste documento na
íntegra; incluindo, mas não se limitando ao Formulário de Consentimento Médico,
Reconhecimento de Risco, Código de Conduta, Autorização de uso de Imagem e
Isenção de Responsabilidade, bem como outras declarações contidas neste

documento. Declaro ter pelo menos 18 anos de idade ou, se não, ser pai ou guardião
legal agindo como responsável da criança menor de 18 anos de idade e ter pleno
direito, poder e autoridade para comprometer minha vontade neste acordo sujeito
aos termos e condições aqui contidos”.

Assinale sua concordância no final do texto e em seguida selecione CONTINUE.

FASE 1 – Inscrição Inicial no Sistema
PARTE 3 - Dados do ESCOTISTA

•

Selecione Brazil – União dos
Escoteiros do Brasil

•

Selecione Líder Adulto

•

Preencha seus dados (sem
caracteres especiais)

FASE 1 – Inscrição Inicial no Sistema
PARTE 3 - Dados do ESCOTISTA
Selecione Brazil – União dos Escoteiros do Brasil e assinale sua

concordância.
Leia com atenção.
“Concordo e entendo que, uma vez aprovado pela minha OSN (Organização Escoteira Nacional)
participarei como membro do contingente, viajarei com meu contingente* para um dos três pontos de

entrada oficiais do Jamboree Mundial: • Charleston, WV, código do aeroporto CRW • Código do
aeroporto de Charlotte, NC, CLT • Código de estação de trem Prince, WV, Amtrak PRC. O transporte só
será fornecido a partir desses locais para o SUMMIT Bechtel Reserve com transporte de ida e volta para
esses mesmos locais. Nenhuma outra forma de transporte estará disponível. Caso deixo de tomar as
providências necessárias, a consequência é que poderei ficar isolado e atrasar minha participação no

evento ou meu retorno para casa. Concordo e compreendo, também, que devo chagar no local do
Evento no dia de Chegada do Participante (22 de julho de 2019) e deixarei o local do evento no Dia de
Partida dos Participantes (2 de agosto de 2019).”

* Importante – no caso do contingente brasileiro o participante integra um “grupo de viagem” conforme estabelecido no Boletim 1.

FASE 1 – Inscrição Inicial no Sistema
Primeiro Nome

PARTE 3 - Dados do Escotista – cont.

Demais nomes

Preencha o formulário com os dados

Sufixo (se aplicável)

pessoais do ESCOTISTA.

Sexo

Sobrenome
Nome para crachá
Data de nascimento
País (Brazil)

• Preencha com caixa alta
• Não use acentuação
• Use of seu Email – Para a FASE
2 do processo, o sistema
enviará uma mensagem para
esse e-mail cadastrado.
• Todas as informações são
obrigatórias.
• Telefones: Não possuindo
telefone fixo informe o Celular.

Endereço residencial
Endereço residencial

Cidade
Estado
CEP
Telefone Fixo (55-XX-xxxx-xxxx)
Celular (55-XX-xxxxx-xxxx)
EMAIL
Confirmar EMAIL
NOME do Responsável
Telefone responsável (55-XX-xxxxx-xxxx)
EMAIL do responsável
Confirmar EMAIL do responsável.

FASE 1 – Inscrição Inicial no Sistema
PARTE 4 - Contatos de Emergência –
Informação Adicional
NOME Contato de Emergência
PRINCIPAL

Preencha o formulário com os contatos de
emergência.
❑ Insira um nome de uma pessoa que

não esteja no Jamboree

PARENTESCO

CELULAR Contato de
Emergência PRINCIPAL
NOME Contato de Emergência
SECUNDÁRIA

❑ Informe CELULAR (55-XX-XXXXX-XXXX).
(Use esse formato).

CELULAR Contato de
Emergência SECUNDÁRIA

FASE 1 – Inscrição
Inicial no Sistema
Selecione o Tamanho de
Camiseta

PARTE 4 - Contatos de Emergência –
Informação Adicional – cont.

Indique suas necessidades ou
preferencias Alimentares

Continue a preencher suas preferencias
pessoais.

Indique alguma limitação física
ou necessidades especiais

Indique sua preferencia Religiosa

Indique Idiomas que fala

FASE 1 – Inscrição
Inicial no Sistema
PARTE 4 - Contatos de Emergência –
Informação Adicional – cont.

Continue a preencher suas
preferencias pessoais.

Selecione experiencia
escoteira

Funções exercidas no
Movimento Escoteiro

Experiencia anterior em
Jamboree Mundial

FASE 1 – Inscrição
Inicial no Sistema
PARTE 5 - Tela de verificação e Edição

Verifique todos seus dados pessoais, se
necessário faça correções e ao final

selecione CONTINUE.

FASE 1 – Comprovante de Inscrição
Fique atento ao seu e-mail
usado no cadastro.
[nome do ESCOTISTA]

Após a conclusão da FASE 1 – o SISTEMA DE INSCRIÇÃO
enviará, ao E-MAIL cadastrado, o documento anexo:
CONFIRMAÇÃO DE REGISTRO, ao lado.
Ações:
1. IMPRIMA O COMPROVANTE E GUARDE.
2. Tome nota do REGISTRATION CODE- você vai
precisar usar esse número para a FASE 2.

CONTINUE PARA A FASE 2

FASE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO
Leia com atenção as instruções para a FASE 2 do processo de Inscrição.

Na conclusão da FASE 2 você receberá um e-mail confirmando a finalização
dessa etapa do processo.
No mesmo e-mail, você será informado de que a inscrição será validada pela
Organização Nacional Escoteira (UEB) – FASE 3 do processo de inscrição.
O Processo será apenas válido após
a conclusão de todas as etapas.

FASE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO
Fique atento ao seu email usado no cadastro para recebimento das
instruções. Em seguida, inicie a FASE 2 do processo de INSCRIÇÃO.

Clique em HERE no e-mail
que você recebeu e dê
inicio a FASE 2 do
processo de inscrição no
24º. Jamboree Mundial.

9999

FASE 2 – TERMOS DE CONSENTIMENTO
PONTOS DE ATENÇÃO
As telas da FASE 2 exigem uma leitura cuidadosa. O participante deverá assinalar seu “de acordo” em
cada parte do processo. Para fins didáticos separamos as telas do sistema como segue abaixo:
Parte 1 – Termo de Consentimento para Tratamento Médico
Parte 2 - Termo de “ Isenção de Imunização”
Parte 3 – Escolha para participação na atividade de “RAFTING”
Parte 4 – Termo de Consentimento para participação no “RAFTING”
O Processo será apenas válido após
a conclusão de todas as etapas.

FASE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO
Tela Inicial da FASE 2 – Termo de
Consentimento e Reconhecimento:

(a) INSIRA o Código de Registro (com traços),
recebido por e-mail (enviado após
conclusão da FASE 1), no espaço indicado.
(b) Selecione continuar.

FASE 2 – TERMO DE
CONSENTIMENTO
Parte 1 - Termo de Consentimento para “TRATAMENTO MÉDICO”:
No caso de uma emergência, entendo que todos os esforços serão empenhados para entrar em contato
com o indivíduo listado como a pessoa de contato de emergência. Se essa pessoa não puder ser alcançada,
concordo com o provedor médico selecionado pelo adulto responsável de assegurar o tratamento
adequado, incluindo hospitalização, anestesia, cirurgia ou injeções de medicamentos.
Os provedores médicos, incluindo Jamboree e instalações médicas externas e profissionais, estão
autorizados a divulgar informações de saúde protegidas para o adulto responsável, equipe médica do
acampamento, gestão do acampamento e / ou qualquer médico ou prestador de cuidados de saúde
envolvidos no fornecimento de assistência médica ao hospital. participante. Informações Protegidas de
Saúde / Informações Confidenciais sobre Saúde (PHI / CHI) de acordo com as Normas para Privacidade de
Informações de Saúde Individualmente Identificáveis, 45 C.F.R. §§160.103, 164.501, etc., conforme
alterado de tempos em tempos, inclui as constatações do exame, os resultados dos testes e o tratamento
fornecido para fins de avaliação médica do participante, acompanhamento e comunicação com os pais ou
responsável do participante e / ou determinação da capacidade do participante de continuar nas
atividades do programa. Eu concordo com o compartilhamento das informações deste formulário com
líderes e profissionais do Jamboree que precisam conhecer as condições médicas que exigem consideração
especial em relação às atividades do Escotismo.
Eu aceito a responsabilidade pelo fornecimento de informações precisas sobre qualquer condição física ou
médica que possa ter. Além disso, entendo que é minha responsabilidade exclusiva aderir a todas as
restrições que possam afetar minha capacidade de participar do Jamboree, incluindo quaisquer restrições
físicas e alimentares.

FASE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO
Parte 1 - Termo de
Consentimento para
“TRATAMENTO
MÉDICO” cont.:

❑ Declaração ser o ESCOTISTA.
❑ Compreendo que a INSCRIÇÃO para o Jamboree
Mundial 2019 foi submetida
❑ Autoriza a participação do JOVEM
❑ Revisou e concorda com o Reconhecimento de
Riscos em seu todo recebido por e-mail.
❑ SIM, dou me consentimento.
❑ Nome completo do Responsável
❑ Selecione MYSELF (eu mesmo)
❑ Data de preenchimento

FASE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO
Parte 2 - Termo de “ ISENÇÃO DE IMUNIZAÇÃO”
O pedido de dispensa de imunização é um
direito que pessoas possuem de acordo
com a legislação de West Virginia, em
caráter de exceção, por motivos religiosos.

Caso não necessite de dispensa responda
NÃO.*

* A recomendação da Equipe Médica dos Escoteiros do Brasil é NÃO solicitar tal dispensa.

FASE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO
Parte 3 – Declaração de Escolha para participação no
módulo “RIVER RAFTING”

Uma experiência na atividade de RAFTING, que poderá
estar disponível para os participantes. requer um
reconhecimento prévio do risco assumido:
•

Para ser elegível para participação no programa de
RAFTING, selecione YES para informações adicionais;

•

Selecione NO para recusar a oportunidade de
participação no programa de RAFTING.

FASE 2 – TERMO DE
CONSENTIMENTO
Parte 4 - Termo de Consentimento “RAFTING” inclui:
❑ Reconhecimento de riscos
❑ Isenção de responsabilidade para as operadoras da atividade
❑ Consentimento de uso de imagem
❑ Concordância com o foro jurisdicional de Fayette County,
West Virginia, EUA.
➢ Assinale sua concordância - YES

➢ Digite o nome do responsável
➢ Selecione MYSELF
➢ Insira data do preenchimento.

FASE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO
Parte 4 - Termo de Consentimento “RIVER RAFTING” cont.
Continue lendo com atenção.
DEVERES DO PARTICIPANTE - LEI DE RESPONSABILIDADE PARA RIVER RAFTING NA WEST VIRGINIA
(a) Os participantes têm o dever de agir como uma pessoa com razoável prudência ao participar das atividades
oferecidas pelos operadores comerciais do rafting e os guias comerciais de rafting neste estado.
(b) Nenhum participante poderá:
1. Embarcar ou adentrar qualquer atividade comercial de rafting quando intoxicado ou sob influência de cerveja não
intoxicante, bebidas intoxicantes ou substâncias controladas; ou
2. Deixar de avisar ao líder da atividade ou ao guia da atividade sobre quaisquer problemas de saúde ou incapacidade
médica ou sobre medicação prescrita usada no tratamento de tais problemas de saúde durante o curso da atividade
de rafting comercial; ou
3. Envolver-se em conduta prejudicial ou envolver-se deliberadamente ou negligentemente em qualquer tipo de
conduta que contribua para causa de ferimentos a qualquer pessoa ou danos a propriedade de terceiros; ou
4. Realizar qualquer ato que interfira com o funcionamento e a operação segura da atividade, incluindo a não
utilização de equipamento de segurança fornecida pela operadora comercial de rafting ou falha em obedecer as
instruções do líder de viagem ou guia de viagem em relação às medidas de segurança e conduta solicitadas aos
participantes; ou
5. Não informar ou notificar o guia da atividade ou o líder da atividade sobre quaisquer incidentes ou acidentes
causando ferimentos pessoais ou doença acometida durante o curso de qualquer atividade comercial de rafting. Caso
haja a ocorrência de ferimento ou doença, o participante deverá informar sua identificação pessoal, incluindo nome e
endereço, com um agente ou funcionário da operadora .

Se você não precisar de esclarecimento responda NÃO:
❑ Você precisa falar com um líder de atividade ou guia de atividade sobre quaisquer assuntos,
incluindo condições médicas ou medicamentos, conforme exigido pela legislação acima?
❑ Você tem alguma dúvida sobre a Lei de Responsabilidade da WWR (rafting)?

FASE 2 – Comprovante de Inscrição
Fique atento ao seu email usado no cadastro para recebimento do
comprovante de inscrição do Termo de Consentimento.

Após a conclusão da FASE 2 – o
SISTEMA DE INSCRIÇÃO enviará ao
EMAIL cadastrado o documento anexo:
CONFIRMAÇÃO DE RECONHECIMENTO
E CONSENTIMENTO

Ações:
1. IMPRIMA O COMPROVANTE E
GUARDE.

CONTINUE PARA A FASE 3

FASE 3 – PROCESSO DE VALIDAÇÃO DA UEB

Após a conclusão da FASE 3 – o SISTEMA DE INSCRIÇÃO enviará ao responsável pelo CONTINGENTE dos
ESCOTEIROS DO BRASIL um E-MAIL para validação do processo de inscrição.

O processo de validação pela UEB, abrange os seguintes aspectos:

PROCESSSO DE VALIDAÇÃO UEB:
1. Quitação integral da TAXA DO JAMBOREE/TAXA ADMINISTRATIVA UEB.
2. PAXTU regularizado e registro em dia

CONTINUE PARA A FASE 4

FASE 4 – Comprovante de Validação UEB
Fique atento ao seu e-mail usado no cadastro para recebimento do
comprovante de inscrição após a validação pelos Escoteiros do Brasil.

Parabéns você está inscrito no Jamboree Mundial! Vai ser incrível!
Próximos passos.
• Você precisa fazer parte de uma patrulha para o Jamboree.
• Busque se integrar num Grupo de Viagem com pessoas do seu distrito ou que
tenha maior afinidade para chegar até o Jamboree. (Conforme o Boletim 1:
Deslocamentos: A União dos Escoteiros do Brasil não faz indicação de
agências de turismo, portanto, é de responsabilidade de cada participante ou
do grupo de viagem providenciar o transporte, traslado, passagens aéreas e
pacotes de turismo para antes ou depois do Jamboree).

Dúvidas?
Em caso de dúvidas, contate :
➢SP - Jonathan Govier - jhgovier@gmail.com
➢Escritório Nacional - naschelli.pacheco@escoteiros.org.br
➢Envie e-mail para - wsjbrazil2019@escoteiros.org.br

MANUAL PARA INSCRIÇÃO ONLINE NO SISTEMA OFICIAL DO JAMBOREE
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