
 

24º Jamboree Mundial – Informativo de chegada e saída 

 

Para informações adicionais, entrar em contato com o 24º Jamboree Mundial - ligando para 

Summit Operation Center (+1) 304 465 2900,  24 horas de atendimento. 

 

Atenção: a TMS não enviará "confirmações ou tickets" para tropas/patrulhas/IST/Grupo de viagens. 

Aos participantes da Equipe Internacional de Serviço e do CMT,  consultem o e-mail de confirmação que foi 

encaminhado  após sua inscrição. O e-mail recebido da TMS é a confirmação da sua inscrição.  

Para as tropas/grupos de viagem que tenham enviado as informações indicando o seu plano de viagem estão 

todos confirmados. 

Chegadas  

 A organização do Jamboree Mundial está com o transporte (shuttle) disponível nos seguintes pontos de 

entrada. 

 Aeroporto de Charlotte Douglas (CLT - Charlotte, North Carolina) 

 Aeroporto de Charleston Yeager Airport (CRW - Charleston, West Virginia); 

Os planos de transportes estão baseados nos registros dos contingentes recebidos pela TMS. Alertamos de 

que os planos e horários poderão ser alterados por atrasos nos voos e condições climáticas. 

 Na sua chegada, retire a bagagem da esteira e fique atento que equipes de voluntários do WSJ 

estarão apostos para direcioná-lo ao transfer/shuttle do evento. 

 Não há horário de transporte específico. Na sua chegada, após o trâmite migratório e a retirada da 

sua bagagem, as pessoas serão alocadas para embarque no próximo transporte disponível. 

 Para as chegadas no Aeroporto Charlotte Douglas (CLT) entre os dias  17 a 20 de julho, se a sua 

chegada ocorrer após a partida do  último transfer do dia, procure por um voluntário do WSJ que lhe 

dará o suporte necessário.  

 Para as chegadas no Aeroporto Charlotte Douglas (CLT) após a partida do último transfer do dia 21 

de julho ou na madruga do dia  22 de julho, e que tenha efetivado o  registrado no TMS antes de 7 

de julho: o transfer está confirmado para ocorrer dentro do cronograma indicado pelo contingente. 

Aos que chegarem sem o registro no TMS deverão aguardar o transfer disponível para seguir para o 

acampamento. 

 Para as chegadas no Aeroporto de Charlotte Douglas (CLT) após a partida do último transfer na noite 

do dia 22  e madrugada de 23 de julho: o contingente passará a noite no Charlotte Motor Speedway 



com  acomodação e alimentação previstas pela equipe do WSJ e na manhã seguinte seguirá ao 

acampamento. 

Segue abaixo informações e detalhes referentes aos pontos de entradas oficiais dos dois aeroportos: 

 

 Ponto de entrada oficial da estação de trem AMTRAK:  Estação Prince  

 

 O transfer para o Jamboree da estação Prince estará disponível somente nas datas e horários que os 

trens estiverem em operação.  

 Funcionamento do trem: domingo, quarta e sexta. 

 Ao chegar na estação dirija-se ao prédio da estação e procure os staffs do WSJ que farão os 

encaminhamentos para o transfer. 

 Certifique de ter a sua passagem adquirida com antecedência. Os bilhetes programados para chegar 

à estação de Prince encontram-se esgotados. 

 

o Caso não tenha o bilhete em mãos procure um transporte alterativo para chegar ao 

acampamento e informe à TMS as novas informações de chegada e partida pelo e-mail: 

wsj2019@tms.com. 
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Abaixo indicação dos traslados da estação Prince para o Rubby Center: 

 
Chegadas - por meio de Charter,  carros alugados ou veículos particulares 

 

Todo ônibus fretado (charter), veículo alugado/particular deverá fazer a sua parada no Ruby Welcome 

Center em 55 Hazel Ruby Lane, Mt Hope, WV 25880. Sinalizações de acesso ao estacionamento dos ônibus 

e veículos estará disponível. 

 Charter somente com IST/CMT, deverão descer no Ruby Welcome, efetivar o seu registro e seguir 

com o mesmo ônibus para o acampamento. 

 Charter com tropas ou patrulhas – ninguém deverá descer do ônibus no Ruby Welcome Center. Um 

Staff do WSJ embarcará no ônibus e fará o registro de entrada e após o check-in, seguirão para o 

acampamento.  

 Charter com IST/CMT, tropas ou patrulha, após os procedimentos de saúde pública o IST/CMT deverá 

desembarcar do ônibus e retirar a sua bagagem no Ruby Welcome Center. Lembrem-se de deixar a 

bagagem para fácil acesso de retirada de dentro do bagageiro. O IST/CMT fará o seu processo de 

registro e seguirão ao campo em transporte do evento. A tropa ou patrulha deverão permanecer 

dentro do ônibus e seguirão os procedimentos conforme indicado no parágrafo anterior. 

Avise a empresa contratada de que o ônibus poderá levar entre 90 a 120 minutos entre o check-in no Ruby 

Welcome Center até o desembarque dos participantes nos subcampos.  

Para agilizar o processo de entrada das tropas e patrulhas, solicitamos que na medida do possível  estejam 

organizadas. 

 

 

 

 

 



24º Jamboree Mundial – Informativo de partida 

Partida: 

 Todas as tropas deverão sair do campo até 22h00 do dia de 2 agosto. 

  O IST / JPT / CMT deverão estar fora do campo até 13h00 do dia 3 de agosto. 

 Para aqueles IST / JPT / CMT que são autônomos, transporte para o Ruby Welcome Center e para o 

estacionamento estarão disponíveis a partir das 13h00 do dia  2 de agosto. 

A organização do Jamboree Mundial está com o transporte (shuttle) disponível para os seguintes pontos de 

partida: 

 Aeroporto de Charlotte Douglas (CLT - Charlotte, North Carolina) 

 Aeroporto de Charleston Yeager Airport (CRW - Charleston, West Virginia) 

 

 No dia anterior a sua partida, será atribuído um horário, local de embarque e  uma pulseira 

de identificação. Esta pulseira será por cores baseados nos horários de partida e será o 

"bilhete de embarque" e deverá estar visível.  No dia, horário e local dirija-se às áreas de 

embarque de acordo com o horário programado.  

 A partida para o Aeroporto Internacional Charlotte Douglas (CLT)  será agendada com 

aproximadamente 9 horas de antecedência do horário de partida do voo programado com 

a TMS. 

Abaixo quadro de partida de ônibus (Shuttle) para os aeroportos de Charlotte e Charleston:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Partidas antecipadas de ônibus serão permitidas conforme circunstâncias indicadas abaixo: 

 

 

Estação Prince – Amtrak  

 A saída do Jamboree para a Estação Prince, será agendada com 3 horas de antecedência ao 

horário da partida do trem. 

 Durante o Jamboree, será atribuído um horário de embarque e local de partida e será dada uma 

pulseira correspondente. Esta pulseira é o seu "bilhete de embarque" deverá usá-la durante a 

sua partida no horário e local designado. 

 Certifique se de ter a passagem adquirida com antecedência. Os bilhetes programados partindo 

da estação de Prince encontram se esgotados. 

 

o Caso não tenha o seu bilhete em mãos, é necessário buscar um transporte alternativo. Tão 

logo os seus planos de viagem forem  confirmados,  informe a TMS indicando os detalhes 

ao e-mail:  WSJ2019@tms.com. 

 

 

Partidas – Ônibus fretado (Charter) ou carro alugado/particular 

 Todos os ônibus fretados ou carro alugado/particular deverão fazer o check-in no Ruby Welcome 

Center uma hora antes da hora de partida do registro feito no TMS. 

 

Atenção: não serão permitidos carros trafegando nas vias do acampamento entre 21:00 e 

23:00 do dia 01 de agosto devido ao grande volume de pedestres que retornarão aos 

subcampos após a cerimônia de encerramento. 

 Ao chegar ao Ruby Center para não atrasar a partida dos grupos de viagem o motorista do ônibus 

deverá ter a informação exata dos grupos de viagem em que irão buscar, tais como numero da 
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tropa, localização da tropa/patrulha, contato do chefe responsável. A falta de informação poderá 

atrasar a partida do seu grupo. A organização do Jamboree e a TMS não serão responsáveis pelos 

atrasos ocasionados pela falta de informação entre o motorista e o responsável pelo grupo de viagem. 

Faça um contato com a empresa contratada antes da sua chegada ao Ruby Welcome Center. 

 Solicite à empresa de ônibus contratada afixar no vidro dianteiro do ônibus UEB-BRAZIL para 

facilitar a visualização em sua chegada ao Ruby Welcome Center. 

 Chegando ao Ruby Welcome Center, o seu ônibus fretado passará por uma vistoria e recebendo a 

autorização seguirá ao local de embarque do seu grupo de viagem.  

 Não será permitida a permanência de contingentes a partir das 22h00 do dia 2 de agosto. 

 

Informações adicionais ou para esclarecer suas dúvidas entre em contato com a organização do Jamboree 

Mundial (marie.rice@scouting.org) ou envie e-mail para:  jhgovier@gmail.com (Jonathan Govier). Para 

atualização de chegada ou partida, envie e-mail para TMS: WSJ2019@tms.com, sempre copiando o e-mail 

WSJ - Brazil wsjbrazil2019@escoteiros.org.br. 
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