INFORMATIVO SOBRE AS VAGAS PARA O 24º JAMBOREE MUNDIAL
O Jamboree Mundial Escoteiro é o maior evento organizado pelo Movimento
Escoteiro, reunindo jovens e adultos do mundo inteiro dentre 14 a 17 anos e adultos acima
de 18 anos. É de fato um evento que envolve diversas atividades, intercâmbio de ideias
com diferentes culturas e etnias, compartilhando o espírito escoteiro em âmbito
internacional.
O Contingente dos Escoteiros do Brasil teve uma grande participação nos últimos
Jamborees Mundiais e tem crescido cada vez mais. Em eventos como este é feita uma
previsão, com base nos eventos anteriores, que define a quantidade de vagas para cada
país em concordância com esse histórico.
Para este evento foram destinadas 1.130 vagas para o Brasil, somando jovens,
escotistas e equipe de serviço, sem qualquer possibilidade de aumento, uma vez que o
total das vagas foi distribuído entre todas as Organizações Escoteiras Nacionais
participantes, limitadas à capacidade do evento. As regras para aceitação de inscrições
preveem a possibilidade de um escotista a cada nove jovens (formando uma patrulha), e
de um membro da Equipe Internacional de Serviço a cada patrulha fechada.
Atualmente atingimos nosso limite, de maneira que agora a lista de triagem passa
a valer para todas as categorias, inclusive jovens, e a efetivação das inscrições serão feitas
pela ordem na lista de inscrição, conforme existam vagas. Reforçamos que os associados
já inscritos, para garantir suas vagas, também devem atender os requesitos que constam
no Boletim 1 do evento.
Existem duas formas de (talvez) adquirir uma vaga: a primeira delas é pela “triagem
do PAXTU”, que é uma lista de espera no PAXTU cuja ativação ocorre quando surgir vagas
por desistência de alguém já inscrito. A lista de espera está por ordem de inscrição, de
acordo com a categoria, a data e o horário em que a mesma foi realizada.
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A outra maneira de se conseguir uma vaga é pela transferência, ao invés de pedir o
cancelamento da sua inscrição, o(a) associado(a) pode transferir a vaga para outro
participante de mesma categoria de participação, lembrando que essa solicitação de
transferência deve ser enviada até o dia 30 de novembro de 2018

para o e-mail

internacional@escoteiros.org.br e o acerto financeiro será feito entre as partes (de quem
está desistindo da vaga para quem está adquirindo a vaga) nesse caso não há intermediação
por parte dos Escoteiros do Brasil.
Pedimos a compreensão de todos e permanecemos à disposição para mais
esclarecimentos.

Marcos Carvalho
Chefe do Contingente
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