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INTRODUÇÃO

Este documento contém as principais informações sobre o processo de chegada e partida 
do Jamboree Mundial no Summit Bechtel Reserve em West Virginia. As informações poderão 
sofrer ajustes por parte da organização do Jamboree.

A quem se destina:

Equipe Internacional de Serviço (IST) e Contingent Management Team (CMT)

LEIA ATENTAMENTE ESSE DOCUMENTO E OS ANEXOS

DEFINIÇÕES

• Official Entry Points: São os três pontos oficiais de entrada do campo, conforme definido no 
Boletim 1:

 > CRW: Aeroporto Yeager (Charleston-WV);

 > CLT: Aeroporto Internacional Charlotte – NC;

 > PRINCE: Estação de trem PRINCE (Beckley-WV), operador AMTRAK.

• Shuttle: é o ônibus (transfer, sem custo adicional) para o transporte do ponto de chegada 
até o campo e que fará o mesmo na partida.

• Charter: é o ônibus  contratado pelo Grupo de Viagem para conduzi-los ao Jamboree sem 
passar pelos pontos oficiais de chegada (ou partida).

• Ruby Welcome Center: Local situado externamente ao Jamboree (3Km) que servirá como o 
principal ponto de check-in para IST e CMT.
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CERIMÔNIA DE ABERTURA CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO

23 de julho de 2019, terça-feira 1º de agosto de 2019, quinta-feira

PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE – CHEGADA E SAÍDA

Instruções

• Até 1º de abril 2019, todos deverão preencher a solicitação de transporte denominado: 
Arrival and Departure Transportation Request, sob coordenação da empresa TMS.

• O preenchimento da solicitação é obrigatório em todos os casos: para aqueles que 
necessitam solicitar transfer na chegada e na partida, nos casos em que você optar por outra 
forma de transporte até o Jamboree (carro particular, carona, etc.) e se você (CMT) estiver 
viajando com uma tropa.

• Preencha corretamente as suas informações de chegada e partida do campo para evitar 
transtornos e atrasos. Lembre-se, o Jamboree é um evento de 45.000 pessoas.

• Para preencher o Arrival and Departure Transportation Request, CLIQUE AQUI;

• ERREI! Não será possível editar ou corrigir os dados depois de o formulário preenchido. 
Leia esse documento para saber o que fazer.

Informações necessários para o preenchimento do formulário

• Tenha em mãos seu CÓDIGO DE REGISTRO do Jamboree de 13 dígitos que começa com 
641-xxxxxx-xxxx;

• Passagem ou reserva aérea com horários de chegada e partida (quando aplicável);

• Ponto de Entrada Oficial que você definiu.

http://events.tms.com/events/required-ist-jpt-cmt-arrival-and-departure-registration/event-summary-59de6c56e8754d959f22c4b22ab22ce3.aspx?dvce=1
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Para maiores esclarecimentos, leiam os seguintes anexos:

• TABELAS OFICIAIS DE TRANSFER DO EVENTO;

• TABELAS - HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DO RUBY CENTER (transporte próprio);

• EXEMPLO DE FICHA DE CONFIRMAÇÃO DO FORMULÁRIO PREENCHIDO;

• FAQ - TRANSPORTE JAMBOREE.
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ANEXO 1 – TABELAS

Transfer oficial do evento

CHEGADA: WSJ SHUTTLES
Ao chegar no ponto de embarque, você deverá embarcar no próximo shuttle disponível.

IMPORTANTE: em virtude da capacidade de passageiros para os ônibus de CLT e CRW, é possível que haja algum tempo de 
espera até o próximo Shuttle.

Horários de operação do Shuttle a partir dos Pontos de Entrada

Categoria Data

CLT – 

Aeroporto Douglas  
International, (Char-

lotte, NC)

CRW – 

Aeroporto Yeager 
Regional Airport (

Charleston, WV)

Estação de Trem: Prince 
Station - AMTRAK, 

(Prince,West Virginia)

IST/CMT 18 de julho, quinta-
-feira das 5h às 21h das 7 às 22h das 7 às 21h

IST/CMT 19 de julho, sexta-
-feira das 5h às 21h das 7h às 22h das 7h às 21h

IST/CMT 20 de julho, sábado das 5h às 21h das 7h às 22h das 7h às 21h
TODAS AS TROPAS + CMT 
(com tropas)

22 de julho, segunda-
-feira das 5h às 22h das 5h às 23h das 5h às 23

Tempo de viagem até o campo Cerca de 4h30 Cerca de 1h30 Cerca de 1h
ALERTA! O dia 21 de julho de 2019 será destinado exclusivamente para entrada das TROPAS dos: Estados Unidos, Canadá e 
México – SEM EXCEÇÕES.

PARTIDA: WSJ SHUTTLES
A TMS definirá os horários de saída do campo com base nas informações fornecidas no formulário Arrival & Departure Trans-
portation Request. Em até 30 dias de antecedência a sua chegada, você receberá um e-mail com a confirmação do horário 
de seu shuttle.

Horários de operação dos Shuttles com destino aos pontos de partida

Categoria Data
Aeroporto CLT

Charlotte, NC
Aeroporto CRW 
Charleston, WV

Trem: Prince Station

Prince, WV
Tropas * 2 de agosto, sexta-feira das 5h às 22h das 5h às 22h das 5h às 22h
IST/CMT 2 de agosto, sexta-feira das 13h à 0h das 13h à 0h das 13h à 0h
IST/CMT 3 de agosto, sábado da 0h às 13h da 0h às 13h da 0h às 13h
Obs.: IST e CMT podem embarcar com Tropas a partir das 5h.
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ANEXO 2 – TABELAS

Horários de funcionamento do Ruby Center Transfer por conta própria

CHEGADA COM CARRO PARTICULAR
18 de julho, quinta-feira das 8h às 24h
19 de julho, sexta-feira 24 horas

20 de julho, sábado 24 horas
Obs: O IST deverá estar no campo até dia 20 de julho de 2019. Verifique com seu coordenador a data que você precisa chegar 
para entender as necessidades da sua função.

SAÍDA COM CARRO PARTICULAR 
2 de agosto, sexta-feira Após 13h, até 0h

3 de agosto, sábado de 0h até 13h
Obs: Todos devem estar fora do campo até 13h do sábado, 3 de agosto de 2019
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ANEXO 3 - TELAS DO FORMULÁRIO

Arrival and Departure Transportation Request

Tela 1         Tela 2

      

Tela 3

Responda não quando ingressar antes 
do dia 22 de julho
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Tela 3 (cont)

O Basecamp IST/CMT
corresponde a “E”
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Tela 4 - Resumo do preenchimento
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ANEXO 4 - FAQ

1. Quem é a TMS?

TMS (Transport Management Services) é a empresa especializada na coordenação logística de 
grandes eventos. A TMS fará a coordenação de toda logística de entrada e saída do WSJ2019 
a ser realizado no Summit Bechtel em West Virginia. Os horários foram estabelecidos pela 
organização do WSJ2019.  A TMS faz a gestão de toda logística do evento.

Até 1º. de Abril 2019, obrigatoriamente TODOS deverão constar das planilhas da TMS de 
entrada e de saída do WSJ2019. Leia com muita atenção e siga as instruções:

a) Inscritos nas categorias IST e CMT – Farão seu registro individualmente nos formulários da 
TMS.

b) Inscritos em TROPAS (jovens e escotistas) - Inscrições POR TROPA de acordo com as 
instruções a serem informados pelo Contingente Brasileiro. Informações com o Coordenador 
Regional.

2. Por que devo/devemos fazer a solicitação de chegada e saída do campo junto à 
TMS?

Os dias de chegada e saída do Jamboree serão extremamente movimentados. Trata-se de 
uma logística de movimentação de 45.000 pessoas.

Para que a TMS possa providenciar o número suficiente de shuttles e satisfatoriamente auxiliar 
à todos os participantes, é atribuição da TMS definir o cronograma e os horários de entrada 
e saída do campo de todos. Portanto, a colaboração de todos em informar corretamente seus 
dados de chegada e saída, e voos é de suma importância.

3. CHEGADA das TROPAS: Em qual data/dia devo chegar ao Jamboree?

Tropas deverão se programar para chegar no campo exclusivamente no dia 22 de julho de 
2019. Não será permitido o acesso de tropas, patrulhas ou jovens no campo antes do dia 22 
de julho, com exceção dos países organizadores.
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4. CHEGADA IST + CMT: Em qual data/dia devo chegar ao Jamboree?

Todos IST/CMT* devem se programar para chegar entre 18 – 20 julho de 2019. O acesso ao 
Jamboree antes do dia 18 de julho de 2019 está vetado.

* O CMT acompanhando a tropa deverá chegar no dia 22 de julho.

5. Posso entrar no campo dia 21 de julho de 2019?

Não! No dia 21 de julho apenas os contingentes dos EUA, Canadá e México (países 
organizadores) serão admitidos no campo. Não haverá exceções.

6. SAÍDA das TROPAS: Existe alguma flexibilidade nos horários de saída do campo?

As tropas devem programar sua saída a partir das 5h do dia 2 de agosto, sendo que todas 
as tropas devem estar fora do campo até às 22h do dia 2 de agosto de 2019.

Alerta: Nenhuma Tropa ou jovem poderá permanecer no campo após o dia 2 de agosto de 
2019.

7. SAÍDA IST + CMT: Existe alguma flexibilidade nos horários de saída do campo?

IST/CMT deverão planejar sua saída do campo após as 13h no dia 2 de agosto de 2019, 
exceto se estiverem acompanhando uma tropa.

IST/CMT O último shuttle partirá do campo às 13h do dia 3 de agosto de 2019.
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8. CHEGADA - Quais são os horários disponíveis do WSJ Shuttle?

CHEGADA: WSJ SHUTTLES
Ao chegar no ponto de embarque, você deverá embarcar no próximo shuttle disponível.

IMPORTANTE: em virtude da capacidade de passageiros para os ônibus de CLT e CRW, é possível que haja algum tempo de 
espera até o próximo Shuttle.

Horário de operação do Shuttle a partir dos Pontos de Entrada

Categoria Data Aeroporto CLT Char-
lotte, NC

Aeroporto CRW

Charleston, WV
Trem: Prince Station 

Prince, WV

IST/CMT 

17 de Julho -quarta 
feira

(em casos excepcio-
nais)

das 5h às 21h das 7h às 21h das 7h às 21h

IST/CMT 18 de julho, quinta-
-feira das 5h às 21h das 7 às 22h das 7 às 17h

IST/CMT 19 de julho, sexta-
-feira das 5h às 21h das 7h às 22h das 7h às 21h

IST/CMT 20 de julho, sábado das 5h às 21h das 7h às 22h das 7h às 21h
TODAS AS TROPAS + CMT 

(com Tropas)
22 de julho, segunda-

-feira das 5h às 22h das 5h às 23h das 5h às 23

Tempo aproximado de viagem do ponto de em-
barque até o campo 4h30 1h30 1h

ALERTA! O dia 21 de julho de 2019 será destinado exclusivamente para entrada das TROPAS dos: Estados Unidos, Canadá e 
México – SEM EXCEÇÕES.
Estação Prince – a partir de 24 de fevereiro 2019, a AMTRAK serviços de trem para a estação de Prince operam apenas de 
domingos, quartas e sextas-feiras.
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9. PARTIDA - Quais são os horários disponíveis do WSJ Shuttle?

PARTIDA: WSJ SHUTTLES

A TMS definirá os horários de saída do campo com base nas informações fornecidas no formulário “Arrival & Departure 
Transportation Request”. Você receberá a confirmação com 30 dias de antecedência à sua chegada.

Horários de operação do Shuttle

Categoria Date
CLT –

Charlotte, NC

CRW –

Charleston, WV
Prince Train Station – Prince, WV

Tropas
2 Agosto 2019

Sexta-feira
05:00 – 22:00 05:00 – 22:00 05:00 – 22:00

IST/CMT
2 Agosto 2019

Sexta-feira
13:00 – 00:00 13:00 – 00:00 13:00 – 00:00

IST/CMT
3 Agosto 2019

Sábado
00:00 – 13:00 00:00 – 13:00 00:00 – 13:00

10. Quais os pontos de embarque do Shuttle?

Os locais exatos para o embarque nos Shuttles, serão definidos em breve. Aproximadamente 
30 dias antes de sua chegada você receberá da TMS as instruções especificas de COMO e 
ONDE você deverá embarcar em seu Shuttle, observando-se os pontos oficiais de entrada.

11. Necessito de um cartão de embarque para entrar no Shuttle?

SIM. 

Para IST/CMT - A TMS enviará uma confirmação para seu e-mail cadastrado aproximadamente 
30 dias antes de sua chegada. Você deverá imprimir seu cartão de embarque e trazer consigo. 
Tenha esse documento impresso, em mãos, para apresentar antes do embarque no Shuttle. 
Caso não tenha esse cartão de embarque em mãos, sua saída poderá sofrer atrasos.

Para as Tropas, será necessário apresentação de apenas um cartão de embarque, desde que 
todos estejam no mesmo Grupo de Viagem.
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12. Surgiu um imprevisto e meu plano de viagem foi alterado em relação à informação 
inicialmente informada. Como devo proceder para atualizar minha informação junto 
à TMS referente minha chegada e saída do Jamboree?

Para IST/CMT: Encaminhe um e-mail para a TMS wsj2019@tms.com. Lembre-se de incluir 
nessa solicitação: seu nome completo, União dos Escoteiros do Brasil, seu número de inscrição 
no Jamboree (641-xxxxxxxxxx) e explique a mudança do itinerário.

Para Tropas: Encaminhe um e-mail para a TMS wsj2019@tms.com. Lembre-se de incluir nessa 
solicitação: o ID do seu grupo de viagem, União dos Escoteiros do Brasil, seu número de inscrição 
no Jamboree e explicar a mudança do seu itinerário, copiando o e-mail wsjbrazil2019@
escoteiros.org.br, para que o CMT do Brasil tenha ciência da alteração.

13. O que acontecerá se meu voo ou trem atrasar ou for cancelado?

Para IST/CMT que preencherem a solicitação de transporte com as informações corretas, a 
TMS estará monitorando os voos e poderá acomodar eventuais atrasos. Isso se aplica àqueles 
que estiverem chegando no mesmo dia que pretendem se deslocar ao campo.

Para as Tropas: a TMS estará monitorando os voos e poderá acomodar eventuais atrasos. Isso 
se aplica àquelas TROPAS que estiverem chegando aos pontos de entrada no mesmo dia que 
pretendem se deslocar ao campo.

14. O que devo fazer se o meu voo ou trem chegar fora dos horários disponíveis do 
Shuttle?

Os Shuttles do Jamboree somente operarão durante os horários e dias previstos na tabela. Se 
você chegar fora desses horários, encaminhe um e-mail para wsj19transportation@scouting.
org.

mailto:wsj2019@tms.com
mailto:wsj2019@tms.com
mailto:wsjbrazil2019@escoteiros.org.br
mailto:wsjbrazil2019@escoteiros.org.br
mailto:wsj19transportation@scouting.org
mailto:wsj19transportation@scouting.org
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15. Meu voo chega 30 minutos antes do último shuttle. Vou conseguir embarcar?

Provavelmente não. Você precisa considerar o tempo necessário para desembarcar do avião, 
fazer imigração (quando aplicável), pegar suas malas e depois se deslocar até o ponto de 
embarque do shuttle. Portanto, quando fizer sua reserva de viagem, leve em consideração do 
horários de operação do shuttle.

16. Como saberei o horário designado para minha saída do Jamboree?

Você receberá um e-mail da TMS aproximadamente 30 dias antes de sua chegada, com 
informação de sua CHEGADA e SAÍDA. Nesse mesmo instante você será informado de seu 
shuttle de saída do Summit Bechtel Reserve.

Para definir os horários de saída do shuttle, a TMS levará em consideração o tempo de 
embarque no shuttle, tempo do trajeto até o destino (ponto oficial de saída), tráfego, obras 
viárias e o tempo para realizar check-in e segurança do aeroporto, etc. 

17. Chegarei ao Jamboree de carro particular ou ônibus fretado (charter), será possível 
me dirigir diretamente ao campo?

Não. A única maneira de entrar do Summit Bechtel Reserve será por meio do shuttle oficial. 
Não será permitida a entrada no campo com carro particular próprio, alugado ou de familiar. 
Visitantes também não terão acesso ao campo com veículo próprio.

• IST/CMT – Todos serão direcionados ao ponto de check-in.

• Tropas – serão direcionados ao ponto de check-in

• PONTOS DE CHECK-IN – O principal ponto de check-in é o J.W. and Hazel Ruby Welcome 
Center, prioritariamente CMT e IST.

• IST/CMT com carro particular serão informados onde poderão estacionar seus veículos. 
Depois deverão embarcar em shuttle para entrada no campo.
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• ATENÇÃO TROPAS: Informação precisa de seu PONTO DE CHECK-IN será fornecida por 
e-mail aproximadamente 30 dias antes de sua chegada. Após concluído o check-in de sua 
tropa, o ônibus charter poderá seguir diretamente ao campo.

18. Chegarei de condução própria ou ônibus fretado (charter), quais os horários que 
posso me dirigir ao ponto de check-in?

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO NO CHECK-IN

Date IST/CMT TROPAS

17 de julho 2019

Quarta-feira 

08:00 – 20:00

Entrada no campo mediante aprovação 
prévia da WSJ2019

Não permitido

18 julho 2019

Quinta-feira
08:00 – 20:00 Não permitido.

19 julho 2019

Sexta-feira
24 horas Não permitido

20 julho 2019

Sábado
24 horas Não permitido

* Dia 21 de julho 2019

Será destinado apenas aos países sede (Canada, México, EUA) – Sem exceções

22 julho 2019

Segunda-feira

24 horas

(Somente para CMT quando acompanha-
do da Tropa).

24 horas

(Todas as Tropas)

19. Viajando com a Tropa. Chegarei de ônibus fretado (charter) organizado pelo meu 
grupo de viagem. Por que devo fornecer informação de minha chegada e saída?

Centenas de ônibus estarão trazendo tropas para o Summit Bechtel Reserve no dia 22 de 
julho e partindo do campo no dia 2 de agosto de 2019. Para que esse processo possa fluir 
de forma eficiente para todos os grupos de viagem, a TMS necessita providenciar instruções 
e direcionar as empresas de ônibus.
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Importante: O acesso de ônibus charter ao Summit Bechtel Reserve requer permissão especifica 
a ser fornecida pela TMS. A TMS encaminhará essa permissão diretamente à empresa charter. 
Se seu ônibus charter não possuir tal permissão, ocasionará atrasos na entrada do Campo.

20. Não viajarei para nenhum dos pontos oficiais de entrada ou saída. O que devo 
fazer?

Você será responsável for organizar seu transporte até o Ponto de Check-in na sua chegada ao 
campo e informar no formulário da TMS como e quando sairá do campo após o encerramento 
do Jamboree. Isso se aplica a CMT/IST e Tropas.

Obrigatoriamente, mesmo nesse caso, você deverá informar à TMS sobre seu plano de viagem 
por meio dos formulários oficiais. Essa informação será distribuída em abril ou maio de 2019.

21. Quanto tempo levo para chegar no Summit Bechtel Reserve?

Tempo de deslocamento dos pontos oficiais de Entrada até o Ponto de Check-in para credenciamento

Ponto de Entrada Tempo Estimado Distância

Charlotte Douglas International Air-
port (CLT) 4,5 horas 367 Km

Charleston Yeager Airport (CRW) 1,5 horas 90 Km

Prince Amtrak Station 1 hora 20,5 Km
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22. Estarei chegando e partindo do Jamboree de ônibus fretado com meu grupo de 
viagem e a Tropa. Quando posso agendar minha entrada e partida no campo?

TROPAS

CHEGADA COM CARRO PARTICULAR

OU DE ONIBUS FRETADO (CHARTER)

22 julho 2019

Segunda-feira
24 horas

Obs. Não é permitida a entrada das Tropas antes do dia 22 de julho 2019

TROPAS e IST/CMT (acompanhando)

PARTIDA DE ONIBUS FRETADO (CHARTER)

2 agosto 2019

Sexta-feira
05h00 – 22h00

Obs. Nenhuma tropa ou jovem poderá permanecer no campo após 2 de agosto 2019.

23. A TMS oferece apoio na contratação de ônibus fretado (charter) para meu grupo 
de viagem?

Sim. Se o seu Grupo de Viagem necessitar de uma cotação de transporte para um fretamento 
(charter) dentro dos Estados Unidos, favor encaminhar um e-mail para a TMS em wsj2019@
tms.com.

mailto:wsj2019@tms.com
mailto:wsj2019@tms.com

