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BRASIL - 4 a 10 de janeiro de 2020

SAÍDA DE CAMPO
A Todos os participantes devem deixar o campo até as 12h do dia 11 (sábado). Para sair do campo,
é necessário preencher o formulário sobre uso de transfer ou ônibus. Acesse o formulário aqui:
http://bit.ly/39Xo4wv
O refeitório estará aberto das 5h30 às 9h30 para servir o café da manhã, última refeição oferecida pelo
JamCam 2020.
ACHADOS E PERDIDOS
mochilas. Caso necessário, passe nos achados e perdidos para conferir se esqueceu algum item.
TRANSFER
O transfer para o aeroporto será contínuo das 22h do dia 10 até às 12h do dia 11. É necessário que o
embarque seja feito quatro horas antes do horário do vôo, devido ao grande ﬂuxo de veículos saindo
do acampamento. A localização do transfer será na entrada próxima ao Centro de Eventos.
ÔNIBUS DOS GRUPOS
Os pontos de ônibus dos grupos escoteiros serão marcados dentro do Centro de Eventos.
VEÍCULOS DE TRÂNSITO LIVRE
Não será permitido que os veículos de trânsito livre sejam estacionados dentro do Centro de Eventos a
partir das 15h do dia 10. A entrada de carros, vans e ônibus só serão permitidas após as 22h de hoje (10).
Haverá uma área especíﬁca para estacionamento de veículos de passeio, conforme orientação que
será prestada na portaria do evento.
AUTORIZAÇÕES
As autorizações de saídas individuais devem ser retiradas na secretaria e preenchidas pelos escotistas.
Elas devem estar assinadas pelo escotista responsável para serem entregues ao responsável.
LIBERAÇÃO DAS TROPAS E PATRULHAS
Só será permitida a saída do campo depois da sua limpeza total e depósito do lixo nas lixeiras, além da
autorização dos chefes de subcampo. Lembre de deixar o campo melhor do que você encontrou.

A carteira digital Escoteira
Scout Wallet veio pra ﬁcar!
Todos os brasileiros participantes do JamCam poderão continuar usando as suas carteiras virtuais e os
créditos que estão nela. Seu saldo poderá ser usado para compras na Loja Escoteira, para o pagamento
da Contribuição Anual Nacional e durante os próximos eventos da instituição.
A Scout Wallet será constantemente atualizada, para que mais ferramentas sejam adicionadas e que
seu controle ﬁnanceiro ﬁque ainda melhor. A segunda fase do Aplicativo será aberto a todos os escoteiros brasileiros, Unidades Escoteiras e Regiões.
A SCOUT WALLET será uma ferramenta para trabalhar a Educação Financeira das nossas crianças e
jovens!
EVITE FILAS
Caso queira sacar o saldo restante do seu aplicativo, utilize a função TED para transferir o saldo para a
sua conta bancária de origem, não haverá cobrança de taxa para essa função.
ESTRANGEIROS
Os participantes estrangeiros poderão ir direto aos caixas de recarga e resgatar o saldo disponível de
sua carteira digital.
CAIXAS
Os caixas de recarga ﬁcarão abertos até às 20h do dia de hoje e no sábado terá atendimento das 7h30
às 10h30.
LOJA ESCOTEIRA NACIONAL
A Loja Escoteira permanecerá aberta hoje até às 19horas. Aproveite a oportunidade de adquirir produtos exclusivos e com promoções.

