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“América: continente de diversidade”

BRASIL - 4 a 10 de janeiro de 2020

BOLETIM 8
CHEGADA E SAÍDA DO CAMPO, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E VISITAÇÃO

1. TRANSLADO DE CHEGADA DO AEROPORTO PARA O LOCAL DO JAMCAM 2020

A partir do dia 3 de janeiro de 2020, às 08:00 da manhã, disponibilizaremos transporte através de ônibus fretado, que 
sairá em frente ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu com destino ao Centro de Convenções de Foz de Iguaçu, 
local do JamCam 2020. O percurso a ser percorrido é de aproximadamente 800 metros (5 minutos).

O transporte será fornecido gratuitamente pelo evento e não será necessária a reserva de lugar no ônibus. Não será 
disponibilizado transporte a partir da Rodoviária de Foz do Iguaçu e de aeroportos de outras cidades da região.

As datas e horários para o translado aeroporto / Centro de Convenções são:

• Dia 03/01/2020 -> das 08:00 às 23:59
• Dia 04/01/2020 -> das 08:00 às 23:59
• Dia 05/01/2020 -> das 08:00 às 18:00

Muito embora o percurso entre o Aeroporto e o local de acampamento seja curto, recomendamos que os participantes 
não façam este trajeto a pé. Este percurso compreende caminhar pela rodovia, que costuma ser bastante movimentada, 
e pode representar risco a segurança dos jovens.

2. CHEGADA AO CAMPO

Equipe Internacional de Serviço (IES)

• A Equipe Internacional de Serviço poderá entrar no campo do JamCam 2020 a partir das 9 horas do dia 
03/01/2020. Durante o dia 03/01/2020 os integrantes da EIS receberão capacitação específica para exercerem 
a sua função dentro do acampamento. O horário do treinamento será especificado em boletim sobre a vida no 
campo da EIS.

Participantes - Jovens e Adultos responsáveis

• Os Escoteiros, Seniores e Escotistas iniciarão a entrada no campo do JamCam 2020 a partir das 9 horas do dia 
04/01/2020. Não será permitida a entrada de jovens e escotistas antes desta data.

3. REFEIÇÕES

As refeições oferecidas pelo evento, para todos  os participantes (jovens e adultos responsáveis), terão início no jantar 
do dia 05/01/2020, data da cerimônia de abertura. Para a Equipe de Serviço as refeições terão início a partir do almoço 
do dia 03/01/2020. A última refeição fornecida pelo evento será o café da manhã do dia 11/01/2020.

O restaurante fornecerá prato, ficando a cargo de cada participante levar seus talheres. O copo será fornecido no kit 
do participante.
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4. REFEIÇÕES EXTRAS

O Rafain Palace Hotel & Convention, fornecedor oficial das refeições durante o JamCam 2020, também comercializará 
refeições extras, a partir do almoço do dia 04/01/2020 até o almoço do dia 05/01/2020.

As refeições extras deverão ser adquiridas no site do Rafain Palace Hotel & Convention https://eventos.rafainpalace.
com.br/Evento/19/16o-jamboree-escoteiro-interamericano, a partir do dia 09/10/2019 até o dia 10/12/2019 às 
23:59 (horário de Brasília). Os pagamentos deverão ser feitos diretamente no site, com pagamento em cartão de 
crédito.

Não serão vendidas refeições extras depois do dia 10/12/2019, às 23:59 (horário de Brasília). 

Datas, horários e valores das refeições extras:

Dia 04/01/2020

• Almoço das 12:00 às 14:00 - valor individual de R$ 31,50
• Jantar das 18:00 às 20:30 - valor individual de R$ 31,50

Dia 05/01/2020 

• Café da manhã das 06:00 às 08:00 - valor individual de R$ 17,50
• Almoço das 12:00 às 14:00 - valor individual de R$ 31,50

Em todas as refeições será fornecido prato, ficando a cargo de cada participante levar garfos, colheres e facas.
Também teremos lanchonetes no campo para fornecimento de lanches, que deverão ser adquiridos no local.

5. TRANSLADO DE SAÍDA DO CAMPO PARA O AEROPORTO

A partir do termino da cerimônia de encerramento, no dia 10/01/2020, até às 12:00 do dia 11/01/2020, 
disponibilizaremos transporte através de ônibus fretado, que sairá do Centro de Convenções de Foz de Iguaçu, local 
do JamCam 2020, até o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. O percurso a ser percorrido é de aproximadamente 
1 quilometro (5 minutos). O transporte será fornecido gratuitamente pelo evento e não será necessária a reserva de 
lugar no ônibus. Não será disponibilizado transporte para a Rodoviária de Foz do Iguaçu e para aeroportos de outras 
cidades da região.

6. ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS

Informamos que durante o JamCam 2020 será disponibilizado espaço específico para o estacionamento dos ônibus. 
O local será oferecido pela empresa parceira Macuco Safari, sem custos para os interessados. O funcionamento será 
entre os dias 4 e 11 de janeiro, nos seguintes endereços:

• Av. das Cataratas, 4249 - Vila Carimã, Foz do Iguaçu - PR 85851-300 (capacidade de 35 ônibus);
• Av. Morenitas, 2170 - Jardim das Flores, Foz do Iguaçu - PR 85855-190 (capacidade de 25 ônibus).

Ambos os locais terão guarda de portaria, banheiro químico e água para os viajantes. Os pedidos de confirmação 
devem ser feitos pelo e-mail reservas@macucoviagens.com.br , aos cuidados de Wellington. Ao enviar o e-mail, 
favor informar:
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• Nome da Unidade Escoteira
• Cidade
• Estado e País
• Responsável pela Unidade Escoteira
• Telefone
• Empresa de transporte
• Nome do(s) motorista (s)

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato pelo e-mail eventos@escoteiros.org.br

7. VISITAÇÃO AO CAMPO

Durante o JamCam 2020 será possível a visitação ao campo. O tour iniciará com o credenciamento na portaria 
principal do centro de Convenções de Foz do Iguaçu, seguindo próximo ao local de acampamento e se encerrando 
nas dependências do pavilhão principal (área comercial, Loja Escoteira Nacional e Centro Escoteiro Interamericano). 
O tour não inclui visita as áreas de subcampo, bem como áreas destinadas aos módulos de atividades.

7.1. Datas, horários e valores

A visita será disponibilizada dos dias 6 a 10 de janeiro de 2019, conforme quadro abaixo:

Data Horário Público

06/01/19 8h00 às 17h00 Aberto ao público geral

07/01/19 8h00 às 17h00 Aberto ao público geral

08/01/19 8h00 às 17h00 Aberto ao público geral

09/01/19 8h00 às 17h00
Exclusivo para Membros registrados no 

Movimento Escoteiro

10/01/19 8h00 às 17h00 Aberto ao público geral

Nos dias 6, 7, 8 e 10 de janeiro a visitação é aberta ao público geral, que poderá adquirir dois tipos de ingresso de visita:

• R$50,00 (cinquenta reais) apenas o tour;
• R$72,00 (setenta e dois reais) tour e lenço escoteiro do evento (valor com desconto no lenço de visitante.

No dia 9 de janeiro, Dia Interamericano, a visita será aberta apenas à associados registrados em sua Organização 
Escoteira Nacional. O valor será de R$ 50,00 (cinquenta reais) incluindo o tour e um lenço de visitante. A compra da 
visita para o Dia Interamericano deverá ser realizada antecipadamente (conforme item 7.3).

7.2. Regras da visitação

• Os visitantes serão identificados com um crachá que deverá ser utilizado durante toda a permanência nas 
dependências do evento.  

• O crachá deverá ser devolvido ao final do tour.
• A visita será realizada em grupos, com a presença de guia do evento.
• Os grupos deverão ter no mínimo 10 e no máximo 50 pessoas. 
• A visitação será liberada assim que o quantitativo mínimo de pessoas for atingido. 
• Serão vendidas, no máximo, 500 visitações por dia. 
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7.3. Aquisição da visita 

A aquisição para a visitação poderá ser feita:

• Antecipadamente, através do site www.jamcam2020.org.br/visitacao , com cartão de crédito ou débito, a partir 
do dia 1 de novembro de 2019.

• No momento da visita, diretamente na portaria do Centro de Convenções, com cartão de crédito, débito ou 
dinheiro local (Real).

7.4. Informações gerais 

• O Centro de Convenções não dispõe de estacionamento. O estacionamento mais próximo está localizado à 800 
metros, no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. 

• A diária do estacionamento do aeroporto é de R$ 37,00.
• Em caso de desistência da visita, o valor não será reembolsado.

Rafael Rocha de Macedo
Coordenador JamCam 2020

Sérgio Marangoni Alves                                                                                 Melissa Wilm Senna Pinto
                      Coordenador JamCam 2020                                                                         Coordenadora do JamCam 2020


