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1. FEIRA DAS NAÇÕES
O que é
Atividade realizada dentro dos próprios Subcampos, em que cada tropa oferece uma mesa de produtos típicos de
seu país, incluindo músicas, comidas e bebidas.
Quando
Conforme programação do Subcampo, das 20h30 às 22h30.
Como vai funcionar
Cada patrulha terá a sua disposição uma mesa para organizar alimentos e decoração. A Noite Escoteira é um
momento de troca e de novas experiências, um momento para conhecer um pouco mais da cultura de outras
regiões e para apresentar a sua cultura aos escoteiros do seu subcampo. Os jovens ficarão livres para experimentar
alimentos e bebidas de outras patrulhas.
O que levar
A decoração, assim como as comidas e bebidas deverão ser providenciadas pelos próprios jovens. Trajes típicos
e maquiagem para caracterização também podem ser levados, além de jogos típicos e músicas tradicionais dos
países. Solicitamos que os participantes levem alimentos prontos, secos, tais como doces e semelhantes. O local
não oferecerá fogão ou geladeira para armazenamento de alimentos. Não será permitido o uso de fogão ou outros
equipamentos que gerem fogo nesse local.

2. NOITE ESCOTEIRA
O que é
Será realizada dentro do próprio subcampo, a Noite Escoteira é uma noite composta de atividades tipicamente
escoteiras, tais como fogo de conselho e festival de canções. Na Noite Escoteira acontecerá o JamCam Got Talent,
o show de talentos do JamCam.
Quando
Conforme programação do Subcampo, das 20h30 às 22h30.
Como vai funcionar
As apresentações para o JamCam Got Talent serão realizadas no palco do subcampo (que dispõe de iluminação e
equipamento básico de som). Os jovens poderão se apresentar individualmente, em dupla ou em grupo (máximo 10
membros). Cada apresentação deve ter duração máxima de 3 minutos, com 2 minutos de preparação (totalizando
5 minutos). Os inscritos podem se apresentar nas diferentes modalidades artísticas como: música, dança, poesia,
mágica, teatro, stand-up comedy, mímicos, paródias, entre outros.
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O que levar
Os participantes se responsabilizarão totalmente por suas apresentações, tanto no quesito técnico quanto material,
incluindo músicas, cenários, figurinos, maquiagem, instrumentos, etc.
Inscrição
As inscrições para participar do JamCam Got Talent serão feitas junto ao chefe de subcampo. A ordem de apresentação
seguirá a ordem das inscrições. As bandas de música e os grupos de teatro (salvo duplas e cantores solo) devem
indicar um nome artístico. As equipes deverão informar, no ato da inscrição, o roteiro de suas apresentações (letra
da música, script da peça, etc.), bem como o nome de todos os participantes.
Votação e Premiação
As 3 apresentações mais bem votadas receberão prêmios a serem definidos pela coordenação do JamCam. A votação
ficará a cargo da coordenação do subcampo, levando em consideração também o voto popular.

Melissa Wilm Senna Pinto
Coordenadora JamCam 2020

Sérgio Marangoni Alves
Coordenador JamCam 2020

David Marcial Ortolan
Coordenador do JamCam 2020

3

