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Prezados escoteiros e escoteiras.

O Jamboree Europeu 2020 nos convida para uma aventura incrível que reunirá aproximada-
mente 15.000 participantes na ilha de Sobieszewo, a cidade é Gdansk, na Polônia. A organiza-
ção está preparando atividades com muita aventura, integração, cooperação e diversão.

O programa das atividades terá como objetivos educacionais:

• Encorajar o participante a descobrir suas potencialidades para ser um jovem ativista, volun-
tário ou empreendedor social.
• Aumentar a conscientização sobre questões e responsabilidades globais para as comunida-
des locais; ganhar conhecimento sobre como ser um cidadão ativo do mundo.
• Aumentar a conscientização, desenvolver habilidades e atitudes para alcançar as metas da 
Agenda 2030 da ONU, para o Desenvolvimento Sustentável pela criação de um ambiente de 
aprendizagem para os futuros jovens líderes das comunidades locais.
• Desenvolver a conscientização sobre as alterações do clima; educar e dar exemplos de como 
contribuir para as ações globais.
• Elaborar o programa sustentável e trabalhar para eliminar a emissão de carbono no planeta.
• Construir abertura para outras culturas e religiões para a paz entre os povos.
• Aprender a enfrentar desafios, desenvolver autoconfiança.
• Experimentar atividades de aventura na ilha de Sobieszewo.

Venha fazer parte desta aventura!

Sempre Alerta!
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Tema educativo: ATUAR

Os participantes serão os embaixadores da mudança social. Convidamos todos a participar do 
Jamboree e descobrirem seu potencial. Os seniores e guias vão interATUAR entre si, sendo 
representantes de diferentes culturas e idiomas de países ao redor do planeta. Por meio das 
atividades de aventura, debates motivadores e oficinas inspiradoras, todos vão aprender e 
trocar experiências e vivências. Será uma grande oportunidade para descobrir seu potencial 
e conhecer as áreas em que suas mãos solidárias podem ser úteis. Cada um poderá ATUAR e 
praticar novas habilidades, marcando a transformação na sociedade.

Local do Jamboree Europeu

O Jamboree Europeu 2020 será realizado na ilha Sobieszewo, cidade de Gdansk, Polônia.

Sobre Gdansk

Gdansk está localizada na Pomerânia, na região ao norte da Polônia, no golfo de Gdansk (mar 
Báltico). É a sexta maior cidade da Polônia, com população de 570.000 habitantes. Com as 
cidades vizinhas de Gdynia e Sopot, compõe a Tricity, que é a quarta maior área metropolitana 
da Polônia, com população aproximada de 750.000 habitantes.

Gdansk tem mais de mil anos de história e sua identidade foi influenciada por várias culturas 
ao longo dos tempos. É local de numerosos monumentos arquitetônicos, bem como centro 
de instituições culturais, educacionais e da economia marítima com grande porto comercial.

Endereço do Jamboree 
Europeu 2020

Ul. Stulecia ZHP1

80-690 Gdánsk, Poland
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Sobre a Ilha Sobieszewo

Embora a Ilha de Sobieszewo seja parte de 
Gdansk, seu charmoso ambiente natural foi 
preservado e está localizado longe das áreas do 
desenvolvimento localizada entre o delta do rio 
Vístula e do mar Báltico. É área de planície com 
incrível riqueza natural. O campo do Jamboree 
está ao centro-sul da ilha, são terras agrícolas 
com 300 hectares de campos e prados.

Sobre o campo do Jamboree

A ilha é um lugar no espaço naturalmente defi-
nido por seus limites. Fica próxima ao centro 
urbano, com fácil acesso aos meios de trans-
porte e imediato contato com a natureza. Um 
dos pontos fortes do local é a variedade de 
campos, florestas e praias.

Clima e temperatura para 
julho e agosto

A ilha Sobieszewo está localizada em zona de 
transição de clima temperado quente e fica 
próxima ao mar. A temperatura média alta é de 
21°C e a baixa de 17°C. A umidade relativa do 
ar é em torno de 55% para os meses de julho e 
agosto, com chuvas leves e moderadas.
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Período do Evento

O evento será realizado entre os dias 27 de julho e 6 de agosto de 2020.

A EIS (Equipe Internacional de Serviço) deverá planejar sua chegada dois dias antes – 25 de 
julho de 2020 e a saída em 8 de agosto de 2020. Algumas funções poderão exigir chegada 
mais antecipada (por exemplo, os voluntários destinados à construção do campo).
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PROGRAMAÇÃO DO DIA

9h30 - 12h30 Programa - Módulos

12h30 - 13h30 Almoço

13h30 - 
16h30

Programa - Módulos

17h30 - 19h30 Jantar

19h30 - 22h Atividade Noturna

22h30 Dormir

AGENDA

CHEGADA EIS 25/07/2020 (sábado)

CHEGADA DOS JOVENS E ESCOTISTA 27/07/2020 (domingo)

CERIMÔNIA DE ABERTURA 28/07/2020 (segunda-feira)

CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO 06/08/2020 (terça-feira)

SAIDA DOS JOVENS E ESCOTISTA 07/08/2020 (quarta-feira)

SAIDA DA EIS 08/08/2020 (quinta-feira)
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Inscrição

O interessado em participar no Jamboree Europeu 2020 deverá efetivar uma pré inscrição 
pelo  meu  Paxtu  até o dia 15 de outubro de 2019. Para informações adicionais envie e-mail 
para: internacional@escoteiros.org.br.
A inscrição somente será possível para membros ativos no Movimento Escoteiro com o regis-
tro institucional referentes aos anos de 2019 e 2020.

Jovens participantes: poderão participar jovens com idade entre 15 e 17 anos completos na data 
do início do evento. As patrulhas serão formadas por 9 jovens acompanhados por um escotista.

Escotistas: Cada patrulha, composta por 9 jovens, deverá ser acompanhada por um escotista. 
O adulto responsável pela patrulha deverá ter a idade superior a 20 anos na data de início do 
evento como também ter o nível básico e fluência na língua inglesa.

Equipe Internacional de Serviço (EIS): poderão participar da EIS adultos com idade superior a 
18 anos na data do início do evento. O adulto interessado em se candidatar como integrante 
da Equipe Internacional de Serviço deverá estar preparado para assumir qualquer tarefa que 
lhe seja designada durante o evento, devendo chegar no local do acampamento no dia 25 de 
julho de 2020, para participar do treinamento específico.
A Experiência como EIS é relevante oportunidade para os adultos contribuírem com o Movi-
mento Escoteiro no papel de orientadores do desenvolvimento dos jovens. A experiência dará 
oportunidades para desenvolverem suas habilidades. A EIS terá um cronograma de tarefas de 
trabalho definidos pela coordenação, bem como ofertas de programas inspiradores e ativida-
des incríveis de tempo livre. A experiência será construída em três pilares: serviços, atividades 
de tempo livre (descanso, desenvolvimento pessoal, diversão) e aventura.

Taxas do evento 

A taxa indicada a seguir é a estipulada pela organização do evento  e cobrirá as atividades, 
alimentação e transporte.  A taxa do evento não cobre as passagens aéreas de ida e volta e o 
turismo antes ou depois do Jamboree Europeu.

JOVEM/ESCOTISTA/CMT EIS

MOEDA POLONESA - ZLOTY

1850 PLN 1200 PLN

EM REAIS (VALOR APROXIMADO)

1.900,00 reais 1.230,00 reais

O valor total com a taxa do evento + taxa administrativa do Brasil a ser pago pelos par-
ticipantes brasileiros e a forma de pagamento informaremos nas próximas circulares. 
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Pontos de entrada e saída

Aeroporto Internacional Gdansk Lech Walesa – situado a 10 km do centro da cidade de 
Gdansk, próximo ao anel viário da cidade e ao lado das principais estradas e rodovias. Está a 
30 minutos da área do Jamboree. É o terceiro maior aeroporto da Polônia.
Estação ferroviária de Gdansk Główny – situada a 16 km do local do Jamboree, bem ao 
centro da cidade, permite conexões e acesso rápido aos Estados da Polônia e países vizinhos 
como: Alemanha, República Checa, Eslováquia, Bielorrússia, Rússia e Ucrânia.

Terminal de ferry Gdynia – situado a 45 quilômetros do local do Jamboree, oferece acesso 
programado para os países bálticos.

Amber Expo – situado na parte norte da cidade de Gdańsk, está a 20 km do Jamboree. O 
local receberá os contingentes para o check-in e será o centro de credenciamento de todos 
os participantes.

Transporte para o Amber Expo estará disponível aos participantes nos três pontos de entrada 
(avião, trem ou balsa). Após o check-in, todos seguirão com o transporte do evento para 
a área de acampamento. Participantes viajando de carro deverão obrigatoriamente fazer o 
credenciamento no Amber Expo.

Para os jovens participantes, o credenciamento no Amber Expo deverá ser feito por patrulha 
ou tropa, sempre acompanhados dos respectivos escotistas.
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Seguro viagem

A contratação de seguro viagem é obrigatória para todos os participantes observando as 
seguintes diretrizes:

A contratação deverá ser válida a partir da data de saída até a data de retorno ao Brasil. O 
valor mínimo de cobertura deverá ser de US$ 60.000,00 (sessenta mil dólares americanos). 
Recomendamos que o seguro inclua seguro saúde, médico-hospitalar e repatriamento para 
o Brasil.

A contratação do seguro é de responsabilidade de cada participante. Recomendamos o uso de 
uma seguradora especializada nesse tipo de cobertura e que atenda pelo sistema de convênio. 
A organização do Jamboree manterá equipes de primeiros socorros em todos os locais onde 
forem realizadas atividades.

Passaporte e visto

Passaporte com validade mínima de três meses após o evento; o visto é dispensado para 
visitantes por até 90 dias.

Autorização de viagem

A autorização é necessária a todo jovem com menos de 18 anos que viaja desacompanhado 
dos pais. Deve ser solicitada mediante firma reconhecida em cartório e possuir a assinatura do 
pai e mãe ou um dos responsáveis legais. A partir de novembro de 2014, o Sistema Nacional 
de Passaportes (SINPA) permite que os passaportes sejam confeccionados com a autorização 
de viagem de desacompanhado impressa na página de identificação do documento, verifique 
antes de providenciar a autorização por cartório.

Equipamentos de campo

Os participantes do Jamboree receberão equipamentos de campo que estará 
disponível no subcampo. O kit conterá todo o material necessário para quatro 
patrulhas (36 participantes e 4 líderes escotista) mesas, bancos, toldo e acessórios 
para cozinhar. As barracas e o kit alimentação (prato, caneca e talheres) deverão 
ser providenciados por patrulha e por cada participante.
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Alimentação

Do participante

A tropa fará compras em mercados usando cartões pré-pagos; deverão adquirir os ingre-
dientes necessários para a refeição do dia: café da manhã, almoço e jantar. Um menu com 
sugestões e opções de pratos será disponibilizado. Os mercados fornecerão alimentos para 
diferentes exigências dietéticas baseadas em aspectos médicos, religiosos e culturais.

Equipe Internacional de Serviços

A Equipe de Serviço e o CMT farão suas refeições no refeitório destinados aos staffs.

Inscrição EIS

A inscrição da EIS será baseada na solicitação individual, seguida da aprovação da UEB. Deta-
lhes do processo de inscrição serão apresentados em uma brochura separada divulgada mais 
perto da abertura das inscrições.

Treinamento EIS

Espera-se que todos os membros da EIS concluam o curso online do Safe from Harm antes da 
sua chegada, caso contrário, terão que fazê-lo no local do check in.

Atividades de tempo livre

A experiência como participante da EIS dará oportunidades para descanso, divertimento e 
autodesenvolvimento. Uma parte importante é de oferecer aos voluntários adultos um espaço 
para o desenvolvimento pessoal por meio de atividades e espaços planejados e organizados 
só para eles. O programa será dividido em cinco áreas de desenvolvimento pessoal:

• Física: ioga, dança, condicionamento 
físico, jogos esportivos e oficina ativas.

• Intelectual: adquirir novas habilidades, 
desenvolver talentos e criatividade.

• Emocional: food houses, áreas de des-
canso, integração e interação.

• Social: festas e atividades culturais.

• Espiritual: explorar a fé, crenças e atitudes.
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Está prevista uma festa de boas-vindas e 
de despedida exclusivas à EIS. A proposta 
do tempo livre dependerá do número de 
voluntários para atender as atividades de 
todos no evento.

Os participantes da EIS poderão participar 
do programa de aventuras para explorar 
cidades da Polônia em seus dias livres. 
Serão um ou dois dias em que deverão ser 
reservadas as vagas com pagamento de 
taxas correspondentes antes da chegada ao 
evento. Segundo suas preferências pesso-
ais, o participante poderá visitar as cidades 
da Polônia de bicicleta, passear de canoa, 
praticar vela, experimentar a gastronomia 
polonesa e visitar os tesouros secretos da 
Polônia, dentre outras possibilidades. Rotas 
específicas serão apresentadas em futuros 
boletins. O número de lugares disponíveis 
em cada rota será diferente e limitado. Os 
valores dos passeios deverão ser pagos à 
parte, não estão incluídos na taxa de inscri-
ção do evento.

Informações médicas

O serviço médico no Jamboree estará disponível 24 horas por dia para atender 
aos incidentes. A taxa do Jamboree cobrirá a assistência médica no local no caso 
de doença (excluindo condições pré-existentes) ou acidentes, incluindo peque-
nas cirurgias ou tratamentos, quando necessário durante o período do Jamboree.

Medicamento: Os participantes que fazem uso de medicamento de doenças pré-
-existentes deverão levar em quantidade suficiente para cobrir todo o período de 
viagem. Recomendamos incluir cinco dias extras, para eventualidades, e levar a 
receita médica em inglês com indicação do princípio ativo dos remédios.

Vacinas: A Polônia não exige carteira de vacinação, porém a Organização Mundial 
da Saúde recomenda aos viajantes, independentemente de seu destino, que estejam 
protegidos contra: difteria, tétano, sarampo, caxumba, rubéola e poliomielite.
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Safe from harm

A segurança de todas as pessoas que participam do Jamboree Europeu é prioridade para todos 
os envolvidos com o planejamento do evento. O treinamento do Safe from Harm (SfH) tem 
como objetivo garantir que o Jamboree seja um ambiente livre de abusos sendo obrigatória a 
aplicação do curso que será disponibilizado no sistema on-line.

Normas do evento

Atitudes e Comportamento: O Jamboree é local de encontro, intercâmbio e amizade, marco 
dos valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso não se respeite as normas ou ins-
truções apresentadas pela Organização Geral, serão estabelecidas a medida apropriada a ser 
adotada, podendo, inclusive, culminar na exclusão do participante. No caso de exclusão, o 
participante responderá pelo pagamento integral de todas as despesas decorrentes da situa-
ção.

Apresentação pessoal: Conforme a Regra 44 do P.O.R., nas cerimônias oficiais de abertura e 
encerramento, e sempre que solicitado pela Organização Geral, deverá ser utilizado o uni-
forme ou vestuário escoteiro.

Relações interpessoais: Não são permitidas atitudes, ações ou situações que afetem a inte-
gridade dos participantes, sejam físicas, psíquicas, morais ou sua estabilidade emocional. 
Homens e mulheres devem manifestar respeito mútuo e para com o coletivo ao demonstrar 
publicamente atitudes próprias da intimidade.

Objetos de valor: Aconselhamos que nenhum objeto de alto custo (computadores portáteis, 
IPod, MP3 players, etc.) seja levado ao evento, por questões de segurança. A organização do 
evento é responsável pela segurança pessoal dos participantes no âmbito da aplicação do 
programa, mas não se responsabilizará por nenhum prejuízo aos seus pertences pessoais, que 
estarão sob sua própria guarda.

Danos e prejuízos patrimoniais: Os participantes serão responsabilizados 
diretamente por eventuais danos ou prejuízos causados por atos ou atitudes 
indevidas às áreas comuns do evento, sejam estas usadas para alojamento dos 
participantes ou desenvolvimento do programa. Atitudes dessa natureza são 
motivos para exclusão do evento.

Fumo: Fumar será permitido somente para adultos, em locais pré-determinados.

Consumo de bebidas alcoólicas: O consumo de bebidas alcoólicas é proibido 
durante todo o evento.

Posse e consumo de drogas: A posse ou consumo de drogas é crime. Qualquer 
participante que seja surpreendido com drogas, consumindo ou facilitando a 
outros, será excluído do evento e o caso encaminhado imediatamente às auto-
ridades competentes.
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Furto ou roubo: Furto ou roubo são crimes previstos no Código Penal Brasileiro. Qualquer 
participante que seja surpreendido cometendo ilícitos dessa natureza será excluído do evento 
e o caso encaminhado imediatamente às autoridades competentes.

Armas: Portar armas de fogo sem a devida autorização expedida pelos órgãos competentes 
é crime. Qualquer participante que seja surpreendido portando arma de fogo ou branca será 
excluído do evento e o caso encaminhado imediatamente às autoridades competentes.

Saídas das áreas comuns: Não está autorizada a saída dos participantes do local do evento, 
com exceção dos momentos previstos na programação das atividades.

Visitas: Somente pessoas expressamente autorizadas pela Organização Geral podem visitar o 
evento.

Uso de Imagem: Os participantes do evento cedem à União dos Escoteiros do Brasil o direito 
de uso de imagens, na forma de fotografias ou filmagens realizadas ao longo do evento, para 
fins de promoção do Escotismo no Brasil. Com isso, a instituição passa a ter direito sobre o 
uso dessas imagens em materiais gráficos e digitais em suas produções, seja o material desti-
nado aos próprios escoteiros, seja material promocional voltado à divulgação do Movimento 
Escoteiro.

Procedimentos imprevistos

O Comitê Organizador do evento decidirá quanto aos procedimentos não previstos no pre-
sente documento.

Informações Adicionais

1. www.ej2020.org

2. www.facebook.com/EuropeanJamboree2020

3. Em caso de dúvidas, envie e-mail para: internacional@escoteiros.org.br

Curitiba,  Junho de 2019

Rafael Macedo
Diretor Presidente

Escoteiros do Brasil

http://www.ej2020.org
http://www.facebook.com/EuropeanJamboree2020
mailto:internacional%40escoteiros.org.br?subject=

