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À Equipe Internacional de Serviço do Contingente Brasileiro,
Alguns de vocês viverão, na prática, sua primeira “aventura” neste movimento global
que é o Escotismo. Outros, já passaram diversas vezes pelos portais de um Jamboree
Escoteiro Mundial.
O que importa a todos é saber que a Equipe Internacional de Serviço (EIS ou IST) é a
responsável por fazer a engrenagem deste acampamento gigantesco movimentar-se,
proporcionando aos jovens de todo o mundo o melhor evento escoteiro de suas vidas.
Para isso, é fundamental que estejamos imbuídos do espírito de cooperação, dedicação
e responsabilidade para com as tarefas assumidas. Somos todos voluntários! Mas, ao
mesmo tempo, estamos todos pagando por isso, dedicando tempo e preparando-nos
para participar deste que é “o” evento escoteiro mundial.
Esta é a segunda oportunidade que os Escoteiros do Brasil me oferecem para atuar
como Coordenador dos EIS do Contingente Brasileiro. Quem esteve conosco no Japão
sabe como foi importante manter nosso time junto, do primeiro ao último dia. Houve
problemas, mas superamos todos e conseguimos um sorriso (dos jovens e nossos) ao
final. Lembre-se que “lá fora” somos todos “Escoteiros do Brasil” e é isso que conta.
Com as redes e mídias sociais, já tivemos oportunidade de trocar algumas mensagens.
Entretanto, esta é a primeira formal e sugiro observarem algumas orientações que
sempre são úteis.
1) Fluência em idiomas: é uma informação importante e deve expressar a realidade.
Ninguém será barrado por falta de fluência, mas a função que você exercerá no Jamboree
Mundial será de acordo com seu nível de fluência no inglês, francês ou espanhol. Procure
“não se enganar” para não prejudicar a suas tarefas ou o próprio evento.
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2) Frequência no trabalho: Com base no acordo de trabalho voluntário assinado com os
Escoteiros do Brasil, cada EIS será responsável por cumprir a carga horária, de acordo
com a função que lhe foi determinada. Não comparecer ao trabalho é uma falta grave e
atrapalha a equipe e o funcionamento do Jamboree. Em reuniões periódicas de avaliação
e desempenho, os Escoteiros do Brasil terão que dar explicações e, em casos graves,
pode haver o desligamento antecipado do EIS faltante. Durante o evento estarei à disposição 24/7, portanto, reporte com antecipação qualquer problema ou necessidade, para
que possamos avisar a organização do evento e evitar problemas futuros.
3) Data de chegada e saída: Não é por capricho que a organização do Jamboree solicita
que os EIS cheguem antes e saiam depois dos jovens. Além dos cursos e informações a
nossa tarefa é montar o cenário deste grande jogo escoteiro. Conhecer o local e nossa
equipe de trabalho pelos próximos 12 dias é fundamental. Não se atrase na chegada,
nem antecipe sua saída (senão você perderá a festa especial dos EIS!)
Aproveite nosso grupo do WhatsApp e procure compartilhar com os mais experientes
as vivências e dicas, as alternativas para solucionar pequenos problemas e, fundamentalmente, assuma com responsabilidade seu encargo, lembrando nosso compromisso e
Promessa Escoteira, para que os jovens tenham o melhor Jamboree da vida deles.

Márcio Sequeira da Silva
Coordenador EIS
Contingente Brasileiro

Marcos Carvalho
Diretor de Relações Internacionais
Comissário Internacional
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Informações de chegada e partida
• Chegada: 18 de julho 2019 – quinta-feira
• Partida: 2 ou 3 de agosto 2019 – sexta-feira ou sábado
• Para algumas funções da EIS que for necessária uma chegada antecipada para o
treinamento no Jamboree, será notificada pelo coordenador responsável pela área de
sua atuação.

Transporte
O transporte para o Jamboree será disponibilizado nos três pontos a seguir:
• Aeroporto de Yeager em Charleston, West Virginia - Código: CRW – 106 km do Jamboree
• Aeroporto Internacional de Charlotte Douglas em Charlotte, NC - Código: CLT – 364 km
do Jamboree
• Estação de trem da Amtrak: Prince, West Virgínia – 18 km do Jamboree
Todos os participantes deverão agendar a sua chegada que será coordenada pela
área de registro do evento. (em formulário próprio que será disponibilizado pela organização do Jamboree)
Os ônibus partirão dos três pontos acima indicados e farão uma parada no Ruby
Welcome Center para o processo de registro e seguirão para a área do acampamento.
Os destinos dos ônibus e as paradas estarão previamente programados, e não estarão
autorizados durante o trajeto desvios de rota, entrada ou descida de participantes.
Os participantes serão responsáveis pelo transporte dos seus pertences pessoais e
deverão transportá-lo até a área do acampamento.
Não haverá área de estacionamento para ônibus particulares, somente para os contratados pelo Jamboree Mundial.
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Área de acampamento da Equipe
Internacional de Serviço - Subcampo Echo

No acampamento:
Ônibus para EIS serão fornecidos de acordo com o cronograma de deslocamento para as
áreas de trabalho e só percorrerão as rotas indicadas com paradas e horários específicos. A grade com o cronograma será publicada em breve pela organização do Jamboree.
Partida
• As saídas deverão ser agendas previamente em formulário que será disponibilizado
pela organização do Contingente Brasileiro. O transporte será para os três locais identificados na seção de chegada desta circular.
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• O participante será responsável por transportar sua bagagem da área do acampamento até o local de embarque.
• Os ônibus chegarão ao local do embarque em horário específico e deverá ser eficiente
e rápido.
• O transporte para a EIS estará disponível para as áreas de estacionamento somente
após a partida dos participantes.

NOTA: ALGUNS ASSUNTOS ACIMA INDICADOS PODERÃO SOFRER
ALTERAÇÕES, AJUSTES SERÃO COMPARTILHADOS EM BREVE.

Deslocamento interno em duas rodas
Não será permitida às Organizações Escoteiras Nacionais e membros da Equipe Internacional de Serviço transitar nas propriedades do Summit Bechtel Reserve antes, durante
ou depois do 24º Jamboree Escoteiro Mundial em transporte com rodas (bicicletas, monociclos, skates, patins, patinetes, scooter entre outros). Exceções serão consideradas
somente aos cadeirantes ou pessoas com necessidades médicas. Qualquer forma de
transporte com rodas encontrados nas propriedades do acampamento será retida pela
equipe de segurança do evento.

Treinamento para EIS
A Equipe de Treinamento oferecerá todos os módulos on-line. O acesso será através de
um link que será disponibilizado na página principal do 24º Jamboree Mundial na qual se
dará o treinamento. Os módulos serão hospedados no Adobe Connect que acompanhará
a evolução e a conclusão do treinamento até a sua chegada ao campo. Os treinamentos
serão oferecidos em três idiomas: inglês, espanhol e francês, e estará disponível o modo
‘legenda’.
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ÁREA

TÓPICOS PROPOSTOS PARA O TREINAMENTO

(1) Orientação

O que é um Jamboree?

(2) Orientação

Código de conduta

(3) Orientação

Datas importantes

(4) Orientação

Identificação do participante

(5) Orientação

O que levar para o Jamboree Mundial

(6) Orientação

Orientação do local do Jamboree Mundial

(7) Orientação

Segurança pessoal no Jamboree Mundial

(8) Orientação

Alimentação e alojamento no Jamboree Mundial

(9) Orientação

Riscos locais (insetos, clima, geografia)

(10) Orientação

Organização de transporte: chegada e partida do Jamboree

(11) Orientação

Qual suporte de transporte estará disponível no Jamboree Mundial

(12) Orientação

Tarefas esperadas de limpeza que serão necessárias para a segurança
pública no Jamboree Mundial

(13) Orientação

Vida no acampamento

(14) Orientação

Como receber e enviar cartões postais no Jamboree Mundial

(15) Orientação

Expectativas e Responsabilidades da EIS no Jamboree Mundial

(16) Orientação

Carga de equipamentos e conectividade no Jamboree Mundial

(17) Orientação

Mídia no Jamboree

(18) Orientação

Práticas de sustentabilidade

(19) Políticas e Práticas

Políticas sobre Álcool e Relacionamentos interpessoais no Jamboree

(20) Políticas e Práticas

Alimentação e restaurantes no Jamboree Mundial

(21) Políticas e Práticas

Conhecendo a cultura Norte Americana

(22) Políticas e Práticas

Como contatar e receber apoio religioso e espiritual durante o Jamboree
Mundial

(23) Programa EIS

Programa do dia - local, disponibilidade, programações, protocolo e staff

(24) Programa EIS

Programa da noite - local, disponibilidade, programações, protocolo e
staff

(25) Programa EIS

Eventos Especiais / Externos – local, disponibilidade, horários,
protocolo e staff
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Equipe Internacional de Serviços
A equipe internacional de serviços terá 6 áreas principais de atendimentos aos participantes:
1. Escritório: QG onde todas as consultas e informações serão tratadas;
2. Programa do Subcampo: programa diário de atividades;
3. Programa: programação para os dias de folga dentro e fora do acampamento;
4. Equipe de Formação: área de treinamento para a EIS;
5. Equipe de Registro: serão tratados todos os assuntos sobre inscrição, alocação de
trabalho, entre outros;
6. Comissário da EIS: serão tratadas as questões de bem-estar da EIS.
Aplicação do método escoteiro será a parte integral de todas as operações da EIS onde
os aspectos de escolhas como: desenvolvimento pessoal, grupos pequenos, desafios,
atividades seguras e diversas, aprender fazendo, segurança em atividades, diálogo intergeracional e cultural serão promovidos.

EIS Office
Uma equipe completa de membros da EIS estará encarregada do escritório e estará
apta a resolver quaisquer questões que os membros da EIS tenham em seu dia a dia de
trabalho. Haverá responsáveis 24 horas por dia e será a sede de todos os voluntários da
EIS.
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Safe from harm
O treinamento estará disponível em sistema on-line e deverá ser concluído antes da sua
chegada ao Jamboree. O participante concluindo o treinamento receberá um certificado de conclusão que será solicitada a apresentação no check in do evento.
Abaixo os assuntos que serão tratados no treinamento:
• Violência física
• Bullying
• Bullying cibernético
• Consciência cultural
• Comportamento aceitável
• Leis locais e requisitos para denuncias
• Conscientização sobre a saúde mental
• Práticas Saudáveis
• Práticas aceitáveis norte-americanas
• O que fazer se você for uma vítima ou testemunhar um incidente
O treinamento on-line está programado para estar disponível entre o final de 2018 ao
início de 2019 e permanecerá disponível até o início do Jamboree. Links estarão disponíveis no Jamboree World Scout Website, bem como publicado nos artigos do New World
News e no Blog do evento.
A apresentação do certificado do treinamento será obrigatória a todos os participantes
adultos do Jamboree Mundial. Detalhes e datas referentes ao curso serão publicados em
breve.
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Programa do subcampo – atividades locais
Atividades locais para a EIS inclui:
• Um palco, que contará com diferentes programas a cada noite, promovendo os
talentos da EIS e sua diversidade cultural.
• Uma tenda de dança para aqueles com energia para “sacudir o esqueleto”
• Karaokê para aqueles que queiram demonstrar a sua prática musical
• Uma área de “Meet and Greet” para curtir e bater um papo
• Uma área tranquila para um momento de relaxamento
• Um cinema
• Uma academia
• Uma área de Yoga e Fitness.
• Atividades desportivas, facilitadas pela organização, mas dirigidas por membros da
EIS para membros da EIS. Temos já um voluntário para o futebol, que comece a Copa
do Mundo do Jamboree 2019!
• Sauna administrada pelos membros da EIS finlandeses
• “Chat & Chew”, um espaço de comida e bebida
A equipe de programa do subcampo terá um time de entretenimento, que motivará os
membros a participarem das atividades e encorajará na elaboração e criação de atividades. O alcance é infinito, esperamos que os membros da EIS trabalhem muito e que
também se divirtam.

Atividades para os dias livres dentro e fora do
acampamento
Os membros da equipe internacional de serviço poderão desfrutar entre um e dois dias
livres. A organização está trabalhando para oferecer atividades de aventura, amizade,
viagens, atividades e experiências tanto dentro como fora do acampamento. Para
algumas destas atividades poderão ser solicitadas inscrição e pagamento de taxa.
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• As atividades poderão ser no local do acampamento, usando as instalações do
Summit como a Tirolesa e muro de escalada, e estará disponível fora do período do
programa dos jovens.
• Visitando o Summit, caminhando ou de ônibus. Grupos poderão ser organizados
de modo que cada membro tenha a chance de ver exatamente o que a Reserva tem a
oferecer aos participantes.
• Visitar cidades locais fora do acampamento, buscar uma lavanderia, lojas e outros
lugares de interesse.
• Participar nas atividades de aventura como Rafting
Uma série de outras atividades estão sendo programadas informações adicionais
serão enviadas brevemente.

The Chat-N-Chew no Campo Echo dos Staffs
Apresentamos um lugar único que você
vai experimentar no Jamboree Mundial a lanchonete da Equipe Internacional de
Serviço conhecida como Chat-N-Chew.
A principal missão do Chat-N-Chew não
é vender comidas, mas sim de criar um
lugar especial para a EIS do Jamboree se
encontrar, ouvir boa música, fazer novos
amigos, jogar, conectar-se com o mundo
exterior e recarregar as baterias para o
trabalho do dia seguinte.
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Muitos irão achar que o Chat-N-Chew é como uma bússola
que ajudará a orientar o humor
e a camaradagem dos Staffs no
Jamboree. Nas páginas seguintes,
vamos tentar explicar como.
A equipe do Chat-N-Chew
começará a trabalhar
uma
semana antes da sua chegada
ao Jamboree. O Chat-N-Chew
é o único lugar de comidas no
Jamboree completamente administrado por voluntários escoteiros, pessoas que pagam
para estar no Jamboree como você, sendo uma equipe completamente voluntária. O
principal objetivo é que a sua experiência do Jamboree seja inesquecível.
Quando você chegar ao Subcampo Echo, notará alguns pontos de referência claros - a
tenda de jantar dos staffs (uma tenda grande o suficiente para acomodar mais de 8.000
staffs que serão necessários para o Jamboree), centenas de tendas de campanha para
os staffs, barracas, banheiros (que são os únicos edifícios reais na área), outra tenda
atravessando o lago que abrigará a área comercial e apenas a uma curta caminhada
passando pelo refeitório dos staffs estarão as diversas tendas grandes que será o Chat-N-Chew.
A única maneira de descrever o Chat-N-Chew é desenhá-lo em sua mente. Sugerimos que
você use os seus sentidos para visualizar o seguinte: uma grande variedade de música
tocando ao fundo, bandeiras tremulando sobre a brisa, cheiro de comida preparada na
hora, móveis no jardim e várias fontes de água onde você pode ir à procura de paz, com
uma bebida fria ou uma xicara de café ou um sorvete de massa para recompensar o final
de um dia agitado. Com essa visão em mente, deixe-nos compartilhar alguns dos planos
para este lugar de forma mais detalhada e menos imaginativa.
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O Chat-N-Chew é, no seu núcleo, um estabelecimento para a venda de comida
operada pela Área de Serviço Alimentar
do Jamboree. A entrada para o Chat-N-Chew representa uma antiga tenda de
mineração. Este tema é uma homenagem
às muitas minas de carvão encontradas
na região do Jamboree e as propriedades
que o cercam. O interior do Chat-N-Chew
continua com este tema e no estilo de
uma área de restaurante fast food de um
shopping center.
Ao entrar, perceberá rapidamente que
se pode escolher comidas, como pizzas,
hambúrgueres, nuggets de frango e variedades de lanches. Poderá escolher
entre as tendas: chá gelado adocicado ou
sem açúcar, café Starbucks®, uma grande
variedade de produtos da Coca-Cola e
Pepsi, sorvetes de massa, picolés, doces e
muito boa energia.
O horário de funcionamento do Chat-N-Chew é extenso. O serviço de café começará
às 06h00, com opções de refeição selecionadas até as 11h00. O menu completo estará
disponível das 11h00 às 21h00 e encerrando às 22:00. A área de vendas e a música será
encerrada às 22h00, mas as luzes nunca se apagarão.
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Ao sair da área onde você escolhe sua comida, encontrará uma variedade de opções para se sentar.
Haverá várias tendas grandes com mesas de piquenique. Muitas mesas de piquenique terão réguas
com tomadas elétricas para que você possa carregar
seu telefone, tablet ou computador. As tendas serão
decoradas com bandeiras de diferentes países e
Jamborees Nacionais dos EUA passados e do mundo.
Em uma das tendas, um telão de projeção transmitirá
por satélite as notícias para que você possa acompanhar o que está acontecendo no Mundo.
Estarão disponíveis no pátio entre as tendas, fontes de água e mesas de piquenique.
Embora o espaço seja para venda de alimentos não será obrigatória a compra de produtos
para desfrutar do espaço do Chat-N-Chew.
No seu horário livre, aproveite a música e a camaradagem de seus colegas de equipe.
Jogos de tabuleiro e cartas estarão disponíveis. Os distintivos poderão ser trocados
na área designada perto do Chat-N-Chew. Venha aproveitar a noite da Trivia, Karaokê,
danças com música tocadas por um DJ, ou simplesmente observe a fonte de água com
a sua iluminação e aproveite a oportunidade para fazer novos amigos e compartilhar a
experiência de participar em um Jamboree Mundial e tudo que o Summit oferece.
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Assim que o Jamboree começar, o Chat-N-Chew oferecerá jantares especiais. O Chat-N-Chew venderá ingressos com dias de antecedência. A venda dos ingressos garantirá que
a quantidade necessária de comida seja preparada. O Chat-N-Chew oferecerá o serviço
de jantar especial todas as noites, das 18h00 às 22h00. O menu incluirá várias opções
de jantares premium a cada noite desde um jantar de bife até o verdadeiro e popular
South Country Boil da Carolina do Sul. A área de fast-food atenderá normalmente.

O objetivo deste lugar de descanso no Echo é de oferecer um espaço de bem estar
durante a sua participação no Jamboree como staff e que seja uma inesquecível experiência pessoal e de promover um grande acampamento aos participantes do Mundo.
O Chat-N-Chew serviu como ponto de encontro para muitos staffs nos últimos cinco
Jamborees Nacionais dos EUA, esperamos que este espaço deixe você com uma imagem
positiva como parte de sua experiência do Jamboree Mundial de 2019.
Então, se você gosta de fazer novos amigos, conversar com pessoas, jogar, ouvir música,
acompanhar o que está acontecendo no mundo, desfrutar de boa comida, ou simplesmente sentar perto de uma fonte de água e observar a sua iluminação, venha visitar o
Chat-N-Chew durante o Jamboree Mundial de 2019.
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Visão geral da praça de alimentação da EIS
Os membros da EIS farão as refeições em uma das
duas tendas destinadas aos staffs. A maior estará
localizada no Sub campo Echo. Atenderá a todos os
participantes dos subcampos C, D, E F, e localizada
perto da parada dos caminhões. A segunda localizada
no sub campo Alpha e servirá os subcampos Alpha,
Bravo e outros subcampos, indicados pela organização do Jamboree Mundial.

A tenda Echo funcionará diariamente durante
o Jamboree com o café da manhã das 05h00 às
10h00 e para o jantar das 17h00 às 22h00.
A tenda Alpha entre 05h00 às 09h00 e para o
jantar das 17h00 às 21h00.
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Todas as refeições serão no sistema self-service. Você
terá a liberdade de levar tudo o que quiser a partir das
opções de café da manhã e jantar, bebidas, frutas e
saladas, sobremesas. Chegue cedo para aproveitar os
alimentos que serão oferecidos para os participantes.
Tenha cuidado ao manusear os talheres destinados
aos alimentos, evitando passar de um servidor para o
outro.
O almoço deverá ser preparado por cada participante após o café da manhã. Poderão selecionar itens
proteicos e produtos não perecíveis disponíveis no
Sumimit2Go (refeitório dos staffs). A refeição deverá ser acondicionada diariamente
em um pote/saco zip reutilizável e não esqueça de entregar o ticket do almoço para o
atendente. Os tickets serão entregues no check in.
Café, chá gelado e água estarão disponíveis no refeitório entre 09h00 - 17h00. Alimentos
ou bebidas não serão servidos entre 21h00 - 05h00.
Antes do Jamboree começar e após o término do acampamento o staff que for requisitado a permanecer no local fará a refeição no refeitório no subcampo Echo. As refeições
antes e depois do Jamboree serão limitadas e previamente agendadas com a coordenação da EIS.

Café da manhã
A equipe de alimentos sabe que os staffs precisarão trabalhar desde muito cedo para
preparar as atividades para os escoteiros. O café da manhã será servido entre 05h00 8h00 no subcampo Alpha e até as 09h00 no subcampo Echo. Para o dia de folga o staff
poderá tomar seu café da manhã até às 09h00 no Alpha e até às 10h00 no Echo.
A equipe de alimentos publicará diariamente o menu do jantar na área do refeitório ou
no sistema online.
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Buffet de almoço Summit2GO
Todos os membros da equipe de serviço receberão um
conjunto de ingressos para organizar seu próprio almoço
Summit2Go, produtos não perecíveis e sem necessidade
de refrigeração estarão disponíveis para seleção logo
após o café da manhã. Os itens para o almoço Summit2Go
estarão disponíveis nos refeitórios.
Para a EIS será oferecida uma seleção de itens proteicos e
um buffet com itens para o almoço. Deverão selecionar os
produtos de sua preferência e acondiciona-los nos sacos
retornáveis.
Os membros da equipe de serviço poderão delegar a retirada do seu almoço a outro
colega da equipe, simplesmente entregando àquele staff seu ticket refeição referente ao
dia e o seu recipiente para acondicionar a refeição. Nos casos em que o staff do acampamento base e subcampo devido suas tarefas esteja impedido de ter o seu café da manhã
e de obter seu lanche, serão tratados como exceção e deverão contatar o gerente do
Summit2Go lunch através do e-mail 2019jamboreefood@gmail.com

Organização de filas no refeitório
Os refeitórios terão uma fila única, a fila conduzirá às áreas
de comida. Haverá um ponto de decisão em que a linha será
dividida em várias. Esse sistema multilinha oferecerá ao
participante a oportunidade de selecionar mais alimentos
em um tempo de espera menor. As opções de menu estarão
disponíveis para a escolha antes da chegada ao ponto em
que deverá selecionar a linha. Serão várias escolhas com
pratos e temas diversificados: Jantar tradicional, jantar
temático, jantar fast food e uma linha de comida para os
vegetarianos e veganos. Ao final de cada linha encontrarão
a salada e a sobremesa. As bebidas estarão convenientemente localizadas próximas as mesas e cadeiras.
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Horário do jantar em dias de
apresentações noturnas
Em dias de shows noturnos o jantar será servido nos refeitórios entre 16h00 e 18h00.

Na impossibilidade de ter as refeições
Para os staffs que estarão trabalhando em equipes de registro no dia da chegada ou
em dias de espetáculo na arena ou qualquer outra atividade que os impedirá de ter as
suas refeições no refeitório, a equipe de alimentos fará uma programação especial para
atender a estes grupos de participantes. As necessidades extras deverão ser encaminhadas até o dia 1º de março de 2019 no e-mail 2019jamboreefood@gmail.com. As opções
disponíveis poderão incluir um horário de café da manhã ou jantar mais cedo ou mais
tarde no refeitório do subcampo Echo.

Formas dietéticas diversificadas
Como parte do compromisso contínuo do Jamboree para atender aqueles participantes com necessidade de dietas por convicções religiosas, médicas, crenças e desejos
pessoais, a equipe de alimentação oferecerá produtos que se adaptam às dietas: Kosher,
Halal, sem Gluten, Vegetariana e Vegana. No refeitório placas indicarão os locais com os
kits de alimentos Kosher e sem gluten para aqueles que tenham indicado a sua preferência no registro de inscrição. O participante Halal encontrará itens que se adaptarão
em sua dieta e naturalmente farão parte das opções das refeições regulares e da oferta
de barras de frutas e saladas nos refeitórios dos subcampos Echo e Alpha. A Equipe de
Alimentos do Jamboree terá nutricionistas que terão o prazer em responder as dúvidas
aos participantes quanto as restrições alimentares, alergias e para fornecer informações
detalhadas sobre os alimentos servidos diariamente, se necessário poderão solicitar
uma consulta ao chefe de cozinha do refeitório.
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Todos os membros da EIS que indicarem preferência Kosher ou sem glúten deverão
retirar uma caixa de alimentos lacrada no refeitório em conformidade com as restrições
alimentares. Um membro da equipe de alimentos será designado para autorizar e distribuir os alimentos especiais. Fornos de micro-ondas estarão disponíveis.

Refeição para o dia da partida
A equipe de alimentação servirá o café da manhã nos refeitórios no dia de partida no
horário padrão entre 05h00 às 09h00. Muitos staffs estarão trabalhando desde muito
cedo para ajudar no processo de saída do participante para este dia, serão entregues a
partir das 05h30 nos subcampos refeições pré-embaladas. As solicitações do café da
manhã nos subcampos deverão ser consolidadas em um único pedido por subcampo e
entregue à equipe de alimentos até o dia 22 de julho de 2019 (segunda-feira) às 17h00.
Os pedidos poderão ser encaminhados para o e-mail: 2019jamboreefood@gmail.com.

Uso do refeitório para eventos programados
Muitos participantes descobrirão que as instalações de refeitório da EIS no subcampo
Echo e Alpha são ótimos lugares para reuniões formais ou informais. O espaço poderá
ser usado as 24 horas durante 7 dias . Para o uso do refeitório deve-se enviar uma solicitação de reserva para o e-mail 2019jamboreefood@gmail.com descrevendo a quantidade estimada de participantes, país, data e horário.
A equipe responsável pelo refeitório enviará a confirmação da solicitação. Durante o
Jamboree, essas solicitações serão frequentes. Para garantir a reserva, envie sua solicitação antecipadamente. Não será permitido o fornecimento de catering pela equipe
de alimentos para estes encontros ou reuniões. Alimentos, bolos, sorvetes e quaisquer
outros itens deverão ser providencias através do catering da equipe de eventos

