Boletim 1
Informações Gerais
v1 – 30/11/2021

1

Boletim 1 - 25º Jamboree Mundial Escoteiro
1 a 12 de agosto 2023
Coreia do Sul
#DesenheSeuJamboree
#DRAWYOURJAMBOREE
Sejam bem-vindos ao 1º Boletim Oficial dos Escoteiros do Brasil para o 25º Jamboree
Mundial, a ser realizado na Coreia do Sul entre 1 e 12 de agosto de 2023!
Faltam pouco menos de 2 anos para o maior evento mundial do Movimento Escoteiro,
que pretende congregar entre 40.000 e 50.000 participantes de todas as 172
Associações filiadas à Organização Mundial do Movimento Escoteiro.
A Associação Escoteira da Coreia e o Comitê Organizador estão se preparando para
receber todos os participantes do 25º Jamboree Escoteiro Mundial no melhor ambiente
envolvendo segurança, proteção e felicidade na região de SaeManGeum. 
O Jamboree Mundial é o maior acampamento do Movimento Escoteiro e acontece a cada
quatro anos em um país diferente. Com suas patrulhas os jovens irão participar de
atividades de intercâmbio cultural com os demais escoteiros de todo o mundo, irão
cozinhar, montar o próprio acampamento, farão atividades de lazer, cultura,
espiritualidade, entre outras, orientadas pelo programa proposto pela Organização
Mundial do Movimento Escoteiro.
"Draw your dream!" (Desenhe seu sonho!) é o tema deste acampamento. Construam
seus sonhos semeando muita esperança, fraternidade, amizade e paz, para que juntos
dos novos irmãos escoteiros que conhecerão durante o Jamboree vocês sejam
contemplados por uma grande corrente de alegria e amor sem precedentes.
Meu desejo é que todos possam se organizar para participar desse evento que promete
experiências incríveis e inesquecíveis. Que este Jamboree seja especial e único para
todos!
Sempre Alerta!
Lidia Ikuta
Chefe do Contingente do Brasil
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MENSAGEM DA ASSOCIAÇÃO ESCOTEIRA DA COREIA
Olá, irmãs e irmãos escoteiros,
É com o maior prazer que a Associação Escoteira da Coreia do Sul envia saudações ao
Jamboree "Draw your Dream!" (Desenhe seu sonho!) e estende as boas-vindas calorosas
a cada um de vocês para 2023.
Depois de ser eleita como organizadora do 25º Jamboree Escoteiro Mundial, a
Associação Escoteira da Coreia do Sul teve uma discussão aprofundada com o governo
sul-coreano para aprovação de uma Lei Especial acerca do apoio ao 25º Jamboree
Escoteiro Mundial, sendo aprovado pela Assembleia Nacional da República da Coreia em
18 de dezembro de 2018. De acordo com a Lei especial, o governo sul-coreano deverá
estabelecer e implementar políticas abrangentes e preparar um plano de apoio para
garantir que o 25º Jamboree Escoteiro Mundial seja realizado com sucesso. 
A Associação Escoteira da Coreia do Sul e o Comitê Organizador estão se preparando
para receber todos os participantes do 25º Jamboree Escoteiro Mundial no melhor
ambiente de segurança, proteção e felicidade em SaeManGeum.
"Draw Your Dream!" (Desenhe seu sonho!) é o tema do Jamboree. As sementes dos
sonhos podem ser compartilhadas conosco através de canais planejados, e
asseguramos que sua contribuição será reconhecida e adicionada às áreas envolvidas,
examinada minuciosamente pela Equipe Juvenil de Planejamento e pela Equipe de
Planejamento do Jamboree.
A programação do Jamboree será única, projetada para atender jovens de todas as
origens, com modelos educativos e desafios agradáveis. As atividades estarão
localizadas tanto no perímetro do local do Jamboree como fora dele. 
Antes de encerrar a minha boas-vindas, quero assegurar que o Jamboree será um evento
seguro, observando protocolos da COVID-19 em uso e desejo enfatizar que a Coreia do
Sul será muito acolhedora com todos os participantes.
Na esperança de poder recebê-los aqui na Coreia do Sul, desejo a todos um bom
Escotismo!
Dr. Kang Tae Sun
Presidente
Associação Escoteira da Coreia do Sul
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O EVENTO
O Jamboree Mundial é, acima de tudo, um evento educacional que reúne jovens do
mundo todo para promover a paz, o entendimento mútuo e desenvolver habilidades de
liderança e de vida.
Um Jamboree é uma oportunidade única na vida de um jovem, uma experiência
inesquecível, uma oportunidade de vivenciar culturas milenares, fazer amizades e sonhar
que um mundo melhor seja realmente possível.
HISTÓRICO DA PARTICIPAÇÃO DE CONTINGENTES DO BRASIL
Local
Inglaterra
Suécia
Japão
Estados Unidos

Ano
2007
2011
2015
2019

Nº de participantes
741
814
710
1475

PRINCIPAIS DATAS DO JAMBOREE
Terça 1º de agosto a Sábado 12 de agosto de 2023
Para participantes e contingentes, o 25º Jamboree Mundial Escoteiro começa com a
chegada na terça, 1º de agosto de 2023, e termina com a partida no sábado, 12 de agosto
de 2023. A primeira refeição dos participantes será servida na noite de 1º de agosto, e a
última será servida na manhã do dia 12 de agosto.
Fique atento ao calendário escolar. A UEB disponibilizará um modelo de carta que poderá
ser apresentado às escolas para justificar eventual ausência.

LOCAL DO JAMBOREE
O 25º Jamboree Mundial Escoteiro acontecerá em um novo local especialmente
planejado para o evento, na região de SaeManGeum. O local do acampamento é plano
com vista para o mar de um lado e para as montanhas do outro. Está situado nas
proximidades do belíssimo Parque Nacional Byeonsanbando (Península de Byeonsan),
localizado na costa oeste de Jeollabuk-do. O local tem cerca de 8,8 Km2 e se espalha em
um grande pedaço de terreno medindo 6,2 km por 1,7 km (com base nos seus pontos
extremos). (35’42 ”N 126’35” E)
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CONFIGURAÇÃO DO LOCAL DO JAMBOREE

Local do Jamboree (Saemangeum, Coreia do Sul)
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TEMA DO JAMBOREE: DESENHE SEU SONHO!
“Desenhe seu Sonho!” (Draw your Dream!) expressa o desejo dos jovens do Movimento
Escoteiro de transformar o 25º Jamboree Escoteiro Mundial em um grande festival
escoteiro e de verem seus sonhos ganharem magnitude por meio do evento. O terreno
amplo e plano de SaeManGeum será transformado em um local de confraternização,
oferecendo aos jovens escoteiros do mundo todo inúmeras oportunidades para que
busquem seus sonhos e desejos, inspirados pelo Jamboree.
O tema do Jamboree “Desenhe seu Sonho!" representa o compromisso do Comitê
Organizador em aceitar ideias, opiniões e sugestões dos mais jovens e criar uma
oportunidade para torná-los reais para fazer um Jamboree envolvente.

PROJETO SEMEANDO OS SONHOS
Para incentivar o engajamento dos jovens e convidá-los a ajudar a moldar a
programação do Jamboree, o projeto Semeando Sonhos convida escoteiros de todo o
mundo a compartilharem suas ideias e sonhos para o próximo evento. O Projeto
Semeando Sonhos foi lançado em abril de 2021 por meio do link
(https://www.2023wsjkorea.org/_html/dreamseed.html) em nossa página oficial. Os
jovens podem partilhar facilmente suas ideias clicando no botão "Start Drawing" neste
link.
As ideias do projeto Semeando Sonhos relacionadas à programação, planejamento,
logística, instalações ou Equipes Internacionais de Serviços irão melhorar o evento e
ajudar a realizar o Jamboree dos sonhos dos jovens.
As ideias enviadas para o Semeando Sonhos serão analisadas pela Equipe Juvenil de
Planejamento, chamada "Time das Nuvens", para descobrir como elas podem ser
implementadas no SaeManGeum, e as melhores ideias serão compartilhadas com a
equipe de Planejamento do Jamboree.
O prazo para apresentar as sugestões do Semeando Sonhos é agosto de 2022, um ano
antes do 25º Jamboree Escoteiro Mundial, a fim de permitir que elas sejam analisadas e
aplicadas.
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O LOGO DO JAMBOREE

O logo para o 25º Jamboree Escoteiro Mundial simboliza o encontro de escoteiros do
mundo todo na Coreia para vivenciar momentos inesquecíveis em uma cidade chamada
Jamboree.
O logo foi desenhado no formato de um típico telhado coreano (Giwa-jibung) e barracas,
e expressa o espírito dos alegres festivais que acontecem no país. Como o Jamboree é
um evento oficial da Organização Mundial do Movimento Escoteiro, seu emblema
também está incluso no logo oficial.
Como membros da Organização Mundial do Movimento Escoteiro, as Organizações
Nacionais Escoteiras, como a UEB, estão autorizadas a utilizar o logo do evento para fins
não comerciais, de acordo com as condições gerais de licença publicadas no Guia de
Identidade de Marca do Movimento Escoteiro.
Um guia de aplicação de marca será disponibilizado, especificando todas as possíveis
utilizações do logo, as versões diferentes, tamanho mínimo e aplicações homologadas.
Qualquer acordo de licença comercial ou não comercial também será detalhado neste
documento. O emblema mundial escoteiro é uma marca registrada e protegida por
direitos autorais e, portanto, está sujeito a restrições de uso mediante licença prévia.
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DATAS PRINCIPAIS DO PROGRAMA

O CAMPO DO JAMBOREE EM SAEMANGEUM
De forma simplificada, o modelo SaeManGeum permitirá que os participantes tragam
somente suas roupas, saco de dormir e outros acessórios pessoais. Os demais
equipamentos necessários para estadia nos subcampos serão fornecidos pela
organização do evento. Isso permitirá a redução de custos com materiais e logística,
possibilitando uma melhor organização da viagem. Cada participante receberá sua
barraca individual.

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO DO JAMBOREE
Estamos trabalhando para que o 25º Jamboree Escoteiro Mundial propicie uma
experiência empolgante e para que os jovens realizem seus sonhos, façam amizades com
pessoas de diferentes culturas e participem de uma programação segura, inclusiva e
sustentável durante o evento.
Escotismo para a vida
Muitos elementos da Programação do Jamboree desafiam os jovens a desenvolverem a
liderança e competências para a vida através das atividades escoteiras, e a aprenderem
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sobre questões globais e a se tornarem cidadãos ativos. Estes elementos da
programação incorporam tanto os valores e o método escoteiro como as ideias em torno
da formação de cidadãos globais e da educação para o desenvolvimento sustentável.
Inteligente & científico
A Programação do Jamboree usará as mais modernas tecnologias para que os
participantes e os contingentes se conectem, mantenham-se atualizados e participem
de uma grande gama de atividades por meio do aplicativo oficial do Jamboree. Os
participantes poderão vislumbrar o futuro com a utilização de tecnologia robótica e da
realidade virtual. Um módulo específico da programação oferecerá aos jovens a
oportunidade de participarem de atividades educativas e adquirir competências em
ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática.
Seguro e protegido
A programação do Jamboree inclui temas ligados à prevenção e atendimento a doenças
transmissíveis, desastres naturais e outras emergências, assim como também oferece
um programa educativo sobre segurança da Associação Escoteira da Coreia do Sul. O
“Programa de Segurança contra Desastre” tem como objetivo não só aprimorar a
capacidade de reação dos participantes como também ajudá-los a se tornar cidadãos
qualificados como socorristas no caso de alguma emergência.
Sustentabilidade
Em conjunto com parceiros globais, regionais e nacionais, a Programação do Jamboree
será composta por atividades que desafiarão os jovens a aprender sobre os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e a agir pela paz e desenvolvimento sustentável em suas
comunidades. Nos módulos "Mundo Melhor" e "Aldeia de Desenvolvimento Global" os
escoteiros aprenderão a como se conectar com a natureza, criar uma cultura de paz e
diálogo, promover a diversidade e inclusão, e muito mais.
ACT: Aventura, Cultura, Tradição
A Programação do Jamboree oferecerá uma variedade de atividades de aventura que
usarão o meio ambiente do entorno do SaeManGeum, incluindo montanhas, rios e o mar,
o que permitirá aos escoteiros descobrir e se conectar com a natureza. O evento
também desafiará os participantes a experimentar um intercâmbio cultural com o
melhor da cultura coreana: da tradição da música K-pop à comida Bibimbap e ao alfabeto
Hangul, e muito mais.
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VISTO DE VIAGEM, VACINAS, DOCUMENTOS, SEGURO-VIAGEM
Será de responsabilidade individual do participante a obtenção de vistos de viagem,
vacinas, comprovantes de vacinação, seguro-viagem e quaisquer outras exigências
requeridas pelas companhias aéreas, autoridades sanitárias ou de imigração da Coreia e
quaisquer outros países que se pretende visitar ou mesmo fazer escala. A União dos
Escoteiros do Brasil não será responsável pela emissão nem mesmo apoio na obtenção
dos documentos de viagens, tais como, mas não limitados a: passaporte, vistos, seguroviagem e carteira de vacinação.

VISTO PARA A COREIA DO SUL
Entretanto a UEB poderá entregar ao participante (que solicitar) uma carta confirmando
a sua inscrição ao Jamboree (caso esteja em dia com os pagamentos) para comprovação
durante aplicação ao visto, caso seja necessário.
É importante destacar que devido à pandemia do COVID-19 na data da elaboração deste
boletim #1 (novembro de 2021), é necessário visto para a Coreia do Sul, entretanto
recomendamos acompanhar de perto a situação pelo site do Consulado da Coreia do Sul
no Brasil, pois eventualmente este visto poderá deixar de ser exigido.

COMO CHEGAR AO JAMBOREE
Não existem voos diretos entre Brasil e Coreia do Sul. Contudo, há um grande número de
opções de rotas para chegada naquele país, incluindo voos com escalas nos Estados
Unidos, México, Europa e Emirados Árabes. Lembrando que, para voar com escala no
México ou Estados Unidos, todos os brasileiros necessitam de visto (consulte os sites
oficiais dos consulados dos países). A União dos Escoteiros do Brasil não será
responsável pela coordenação, contratação ou emissão das passagens aéreas e
traslados até os aeroportos.

PONTO DE ENTRADA OFICIAL E TRANSPORTE ATÉ O JAMBOREE
Ponto de Entrada: Aeroporto Internacional de Incheon (ICN)
O ponto de entrada oficial será unicamente pelo Aeroporto Internacional de Incheon
(ICN). O aeroporto possui dois terminais diferentes e a Equipe de Planejamento do
Jamboree (JPT) montará um estande em cada terminal durante as datas de chegada e
partida.
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As Equipes Internacionais de Serviço (IST) serão os guias dos contingentes nas
instalações aeroportuárias e para o transporte/traslado até o local do Jamboree.
Distância entre o Aeroporto de Incheon (ICN) e o local do Jamboree
•
•
•

Do aeroporto para local do Jamboree (SaeManGeum): 280 km
Tempo de viagem: 3 horas e 30 minutos
Com uma parada para descanso ao lado da rodovia.

PLANO DE VIAGEM
Será obrigatório informar os dados sobre o seu plano de viagem para o Jamboree nos
sistemas/formulários que serão oportunamente divulgados pelo Contingente do Brasil.
Mais detalhes sobre o processo de entrada e transporte serão anunciados em boletins
futuros.

TAMANHO DO CONTINGENTE POR PAÍS
Cada Organização Escoteira Nacional (com exceção da Organização anfitriã) não deverá
exceder 10% do total de 50.000 participantes esperados para o evento (entre jovens,
escotistas das unidades e membros das equipes de serviço), de acordo com o
estabelecido pelo Comitê Escoteiro Mundial.
Portanto, o tamanho máximo esperado de qualquer contingente é de até 5.000 pessoas.

QUEM PODE PARTICIPAR
Participantes jovens
A participação no 25º Jamboree Mundial Escoteiro é possível para os nascidos entre 22
de julho de 2005 a 31 de julho de 2009. Os critérios de idade foram estabelecidos pelo
Comitê Escoteiro Mundial.
Categoria de participação para adultos
As seguintes são as opções para participação no evento como adulto voluntário,
observadas as regras e processos específicos:
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(a) Escotista na Tropa;
(b) membro da Equipe Internacional de Serviço (IST);
(c) membro da Equipe do Contingente (CMT).
Condições para participação – Geral
A participação será por inscrição individual, pelo PAXTU, mediante o cumprimento dos
itens abaixo:
•

•

•

A inscrição somente será possível para membros ativos no Movimento Escoteiro. A
participação está condicionada à regularidade do registro institucional referente os
anos de 2022 e 2023.
Pagamento integral em cota única da Taxa do Jamboree e da Taxa Administrativa dos
Escoteiros do Brasil, até a data de 20 de janeiro de 2023, de acordo com os valores e
condições dispostos neste Boletim.
Todo adulto inscrito deverá assinar o Acordo de Trabalho Voluntário para que a sua
participação seja efetivamente aceita pela União dos Escoteiros do Brasil.

Participação dos membros da Federação de Bandeirantes do Brasil
A participação se dará exclusivamente por meio dos Núcleos Bandeirantes que poderão
inscrever participantes condicionados ao pagamento integral em cota única da Taxa do
Jamboree e da Taxa Administrativa dos Escoteiros do Brasil, de acordo com os valores e
condições dispostos neste boletim (somente Plano B), referentes aos seus
participantes, acrescido do valor de registro anual dos Escoteiros do Brasil de R$70,00
(ano 2022).
A estrutura administrativa das FBB deverá autorizar a inscrição de participantes,
atestando a regularidade do interessado junto a sua Associação para o ano de 2022 e
2023.
A inscrição será feita exclusivamente através do e-mail: eventos@escoteiros.org.br até
20/01/2023.
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COMPOSIÇÃO DE PATRULHAS E TROPAS
Conforme definido pelo Comitê Mundial, os participantes deverão integrar Tropas
formadas por 36 jovens e 4 escotistas adultos. As Tropas são formadas por quatro
Patrulhas, observando-se as seguintes regras:
•
•

•

•

•
•

As Patrulhas deverão ser compostas por nove jovens e acompanhadas por um
Escotista.
Cada Tropa possui 4 escotistas. Um Escotista assumirá o papel de Chefe de Tropa.
Os 4 escotistas são responsáveis pelos 36 jovens da Tropa e deverão cobrir os
demais escotistas em caso de imprevistos durante o evento.
Mesmo que a patrulha seja mista, isso não implica que se tenha mais de um Escotista
por Patrulha. Para os casos da participação de jovens com deficiência, a necessidade
de um outro escotista acompanhante será apreciada caso a caso pela Coordenação
do Contingente do Brasil, mediante laudo médico e aprovação da Equipe Médica do
Comitê Organizador do Jamboree.
Na medida do possível as Unidades Escoteiras Locais, distritos e/ou Regiões
Escoteiras são estimuladas a montar suas patrulhas e tropas com o objetivo de
facilitar o processo de integração e consequente aproveitamento do evento.
Unidades Escoteiras Locais e/ou Núcleos Bandeirantes só poderão abrir uma nova
Patrulha a partir do momento em que a anterior esteja completa.
Vagas em tropas incompletas poderão ser preenchidas por participantes de outras
organizações escoteiras.

PARTICIPAÇÃO COMO ESCOTISTA
São condições para opção Escotista (acompanhante de uma Patrulha com nove jovens):
• A inscrição na categoria Escotista será individual e deverá ser realizada pelo PAXTU;
• Registro Institucional em dia;
• permitida para quem, até a data do início do evento, tenha idade igual ou superior a 18
anos;
• Possuir Nível Intermediário concluído e devidamente registrado no PAXTU. Caso o
Escotista não possua o Nível Intermediário concluído até 20 de janeiro de 2023, a
inscrição do mesmo será cancelada sem direito à restituição dos valores pagos.
• Preferencialmente atuantes no Ramo Sênior;
• Terão preferência fluentes em inglês ou francês, línguas oficiais do evento.
• Todos os escotistas deverão realizar o Curso de Proteção Infantojuvenil (Safe from
Harm) que será oferecido pela Organização do Jamboree. Fique atento aos próximos
Boletins.
• Participar das reuniões de Contingente e atividades de integração.
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•

IMPORTANTE: Somente poderá ser efetivada a inscrição na categoria Escotista se a
mesma estiver vinculada nominalmente a pelo menos cinco jovens inscritos. Não
conseguindo completar o mínimo exigido e havendo necessidade de juntar com
membros de outras Unidades Escoteiras Locais ou Núcleos Bandeirantes, terá
preferência na inscrição o Escotista que tiver mais jovens na patrulha. Até 20 de
janeiro de 2023, o Escotista que não completar a Patrulha (com nove jovens) terá sua
inscrição cancelada. Haverá a possibilidade de transferência da inscrição para a
Equipe Internacional de Serviço (IST) desde que haja disponibilidade de vaga.

PARTICIPAÇÃO COMO EQUIPE INTERNACIONAL DE SERVIÇO (IST)
Para viabilizar um evento dessas proporções, o 25º Jamboree Mundial Escoteiro contará
com aproximadamente 10.000 voluntários adultos que deverão integrar a Equipe
Internacional de Serviço (IST), mediante as seguintes condições:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Adultos a partir de 18 anos, nascidos em 31 de julho de 2005 ou antes dessa data são
bem-vindos para integrar o IST.
Realizar a inscrição pelo sistema PAXTU e estar com o registro institucional em dia;
Membros do IST devem ser capazes de se comunicar fluentemente em inglês e/ou
francês;
Devem preencher os pré-requisitos definidos pelos organizadores e estar prontos
para desempenhar qualquer tarefa necessária para a realização do Jamboree. Fique
atento aos próximos boletins;
Devem participar do Jamboree integrando o Contingente do Brasil e pagar as taxas
definidas neste Boletim;
Participar do treinamento para desempenho da função a partir da data programada
para chegada ao campo;
Não será autorizada, em nenhum momento, a entrada ou saída do campo em datas
diferentes das estabelecidas ou em desacordo com a regra do evento;
Eventuais trocas de funções serão feitas somente em situações muito especiais por
meio de um acordo entre a Coordenação do IST Brasil e a Organização do Jamboree,
jamais de forma individual;
Quando o membro do IST não estiver em seu turno de trabalho, haverá um programa
de atividades opcionais. Essas serão divulgados em futuros Boletins;
Realizar o Curso de Proteção Infantojuvenil (Safe from Harm) que será oferecido pela
Organização do Jamboree.
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COORDENAÇÃO DO CONTINGENTE
Em conformidade com a Resolução 02/2013, a participação brasileira no Jamboree será
organizada através do Escritório Nacional dos Escoteiros do Brasil e estará sob a
responsabilidade de um Comitê escolhido pela Diretoria Executiva Nacional (DEN). Este
Comitê terá como chefe do Contingente Brasileiro a Comissária Internacional, Lídia
Ikuta.
Coordenar e organizar adequadamente um contingente para um Jamboree Mundial
exige uma equipe experiente e dedicada. Dentre as responsabilidades do CMT, incluemse:
•
•
•

•
•
•
•
•

Coordenar com o Escritório Nacional a ampla divulgação e promoção do 25º
Jamboree Escoteiro, o processo de inscrição, enxoval, entre outros;
Realizar todo planejamento prévio do Contingente;
Participar dos encontros e reuniões prévias com o Comitê Organizador do Jamboree,
bem como das reuniões de Líderes de Contingentes realizadas durante o transcorrer
do evento;
Coordenar com as demais Organizações Escoteiras Lusófonas o stand do Jamboree;
Coordenar, selecionar, montar e treinar a Equipe do Contingente (CMT);
Apoiar o Contingente (IST e Tropas) e comunicar com a Coordenação do Evento
necessidades e sugestões durante o transcorrer do Jamboree;
Elaborar um relatório de recomendações para o próximo evento.
Coordenar o processo seletivo para a iniciativa de solidariedade, a "Operação-K".

PARTICIPAÇÃO COMO EQUIPE DO CONTINGENTE (CMT)
O Contingente do Brasil contará com uma Equipe de CMT com um time de 20 a 30
escotistas e dirigentes experientes. A participação da Equipe do Contingente ocorrerá
da seguinte maneira:
•

•

Nomeação pelo Chefe do Contingente, validada pela DEN, dos coordenadores das
Subequipes CMT: (i) Subequipe de Apoio às Tropas, (ii) Subequipe de Apoio IST, (iii)
Subequipe de Comunicação, (iv) Subequipe de Infraestrutura e Stand, (v) Subequipe
do Programa do Stand; (vi) Subequipe de Eventos Especiais (Encontro Lusófono);
Processo Seletivo – Os integrantes das Subequipes serão escolhidos por processos
seletivos coordenados pelo Comitê do Jamboree, a Equipe de Relações
Internacionais e outros por convite do Chefe do Contingente. Os voluntários
selecionados terão o compromisso de se inscrever no evento em conformidade com
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as regras constantes deste Boletim. Os processos seletivos devem observar
equidade de gênero e também a participação de jovens de 18 a 26 anos.
A participação como CMT exigirá o cumprimento das seguintes regras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Adultos a partir de 18 anos, nascidos em 31 de julho de 2005 ou antes dessa data;
Após sua nomeação, realizar a inscrição pelo sistema PAXTU e estar com o registro
institucional em dia;
Membros do CMT devem ser capazes de se comunicar fluentemente em inglês e/ou
francês;
Possuir a experiência e competência necessárias, adquiridas preferencialmente em
Jamboree Mundial, Interamericano ou Nacional;
Devem preencher os pré-requisitos definidos pelo Contingente do Brasil e pagar as
taxas definidas neste Boletim;
Devem participar do Jamboree integrando o Contingente do Brasil;
Participar das reuniões prévias presenciais e/ou virtuais, treinamentos e workshops;
Chegar na data programada no campo;
Não será autorizada, em nenhum momento, a entrada ou saída do campo em datas
diferentes das estabelecidas;
Quando o membro do CMT não estiver em seu turno de trabalho, poderá participar
do programa de atividades opcionais oferecido ao IST. Esse será divulgado em
futuros Boletins;
Realizar o Curso de Proteção Infantojuvenil (Safe from Harm) que será oferecido pela
Organização do Jamboree;
Assinar o Acordo de Trabalho Voluntário para que a sua participação seja
efetivamente aceita pela União dos Escoteiros do Brasil.

TAXA DO JAMBOREE
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IMPORTANTE:
• A taxa do Jamboree está estipulada na moeda sul-coreana (KRW-WON). Os valores
em dólares americanos são apenas referenciais.
• A taxa do Jamboree é a mesma para todas as categorias: jovens e adultos.
• No Plano A as datas de remessa da UEB para a Organização do Jamboree serão: para
o depósito 30/03/2022 e para o saldo 28/02/2023
• No Plano B as datas de remessa da UEB para a Organização do Jamboree será dia
28/02/2023 para o valor integral de 360.000 Wons

INCLUSO NA TAXA DO JAMBOREE
•
•
•
•
•

•
•

Kit de inscrição individual: lenço, crachá do Jamboree, cartão de identificação.
Barraca individual para uma pessoa com um isolante.
Alimentação para Tropas: a partir do jantar do dia 1 de agosto ao café da manhã do dia
12 de agosto de 2023.
Alimentação para IST: jantar do dia 29 de julho ao café da manhã do dia 13 de agosto
de 2023.
Para as Tropas:
○ Equipamento de cozinha (excluindo itens pessoais, como talheres e pratos).
Mais detalhes em futuros Boletins.
○ Kit de acampamento (lonas, mesas e cadeiras).
Traslado de ida e volta do Aeroporto Internacional de Incheon para o local do
Jamboree.
Assistência médica nos postos/hospital do Jamboree.

INSCRIÇÃO
A inscrição deverá ser feita pelo sistema Meu PAXTU, que gerará automaticamente os
boletos para pagamento dos valores compostos pela Taxa do Jamboree e pela Taxa
Administrativa dos Escoteiros do Brasil. Todas as fichas de inscrições deverão ser
ratificadas/assinadas pelo Presidente ou Diretoria da Unidade Escoteira Local a que
estiver vinculado o participante e enviadas por meio eletrônico para
eventos@escoteiros.org.br. A data do envio da ficha de inscrição será de 1º de março até
30 de abril de 2023, com a ficha médica atualizada. O início das inscrições pelo Meu
PAXTU será a partir do mês de dezembro de 2021.

DOS VALORES

19

a. Taxa Administrativa dos Escoteiros do Brasil – valor: R$ 750,00. O valor desta taxa
atenderá às seguintes finalidades: custeio do enxoval, despesas de fretes para envio do
enxoval; viagens (deslocamentos/hospedagem/alimentação) do coordenador do
Contingente Brasileiro (pré-evento e durante o evento); viagens dos profissionais do
Escritório Nacional (deslocamentos/hospedagem/ alimentação) envolvidos
diretamente na coordenação do evento (pré-evento e durante o evento); reuniões
prévias do Contingente Brasileiro; taxas bancárias referentes a remessas cambiais; taxas
referentes a boletos bancários; locação de stand, móveis, utensílios e equipamentos
durante a realização do evento; medicamentos; materiais de expediente e presentes
para as Organizações Escoteiras anfitriãs do Jamboree.
O enxoval será composto de:
3 camisetas de manga curta;
1 boné;
1 squeeze;
1 lenço oficial dos Escoteiros do Brasil;
4 distintivos do Contingente Brasileiro;
1 pin.
Obs. serão disponibilizados na Loja Escoteira Nacional para compra avulsa:
• Todos os itens que compõem o enxoval acima;
• Anoraque;
• Mochila;
• Duffel Bag (bolsa de viagem).
b. Taxa do Jamboree – pagamento a ser efetuado para a Organização do 25º Jamboree
Mundial (valores de referência em moeda sul-coreana (KRW- WON)
Para pagamentos até 10/02/2022 (Plano A):
Participantes: jovens, adultos e CMT – valor KRW 350.000. Taxa cambial utilizada para
conversão = R$ 0,47. Valor final em R$ 1.680,00; nesta opção, com entrada de R$500,00,
mais parcelamento conforme tabela abaixo, sem opção de cancelamento, apenas
transferência da inscrição até 31/01/2023.
Para pagamentos a partir de 20/02/2022 (Plano B):
Participantes: jovens, adultos e CMT – valor KRW 360.000. Taxa cambial utilizada para
conversão = R$ 0,47. Valor final em R$ 1.700,00; com parcelamento conforme tabela
abaixo, com opção de transferência ou cancelamento (com retenção) até 20/01/2023.
Pagamento em cota única permitida até 20/01/2023.
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PLANOS DE PARCELAMENTO
Os planos de parcelamentos estão definidos de acordo com as datas de remessas dos
valores estabelecidas pela Coordenação do 25º Jamboree Mundial Escoteiro. Desta
forma, as condições de pagamentos serão as seguintes:
Plano A: Jovens/Adultos e CMT
Taxa do Jamboree: R$ 1.680,00
Taxa Administrativa: R$ 750,00
Total: R$ 2.430,00
Inscrições até dia 10/02/2022.
Reembolso/Cancelamento – não há possibilidade de cancelamento, apenas
transferência da inscrição para outro interessado.
Parcela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Data
10/02/2022
10/03/2022
10/04/2022
10/05/2022
10/06/2022
10/07/2022
10/08/2022
10/09/2022
10/10/2022
10/11/2022
10/12/2022
Total Plano A

Valor
R$ 500,00
R$ 193,00
R$ 193,00
R$ 193,00
R$ 193,00
R$ 193,00
R$ 193,00
R$ 193,00
R$ 193,00
R$ 193,00
R$ 193,00
R$ 2.430,00

Parcela de ajuste – Plano A
Os valores das taxas de participação definidas pelo Comitê Executivo do 25º Jamboree
Mundial serão pagos em moeda sul-coreana (KRW-WON) pela União dos Escoteiros do
Brasil. Considerando a possibilidade de variação cambial entre a data inicial do
pagamento parcelado e a data das respectivas remessas cambiais para a Organização
(estabelecida como 31 de março 2022 e 28 de fevereiro de 2023), poderá haver um saldo
a compensar pela União dos Escoteiros do Brasil e/ou a restituir para os participantes
inscritos neste evento.
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Plano B: Jovens/Adultos e CMT
Taxa do Jamboree: R$ 1.700,00
Taxa Administrativa: R$ 750,00
Total: R$ 2.450,00
Inscrições até: 20/01/2023
Parcela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Data
20/02/2022
20/03/2022
20/04/2022
20/05/2022
20/06/2022
20/07/2022
20/08/2022
20/09/2022
20/10/2022
20/11/2022
20/12/2022
20/01/2023
Total Plano B

Valor
R$ 204,16
R$ 204,16
R$ 204,16
R$ 204,16
R$ 204,16
R$ 204,16
R$ 204,16
R$ 204,16
R$ 204,16
R$ 204,16
R$ 204,16
R$ 204,16
R$ 2.450,00

Parcela de ajuste – Plano B
Os valores das taxas de participação definidas pelo Comitê Executivo do 25º Jamboree
Mundial serão pagos em moeda sul-coreana (KRW-WON) pela União dos Escoteiros do
Brasil. Considerando a possibilidade de variação cambial entre a data inicial do
pagamento parcelado e a data das respectivas remessas cambiais para a Organização
(estabelecida como 28 de fevereiro 2023), poderá haver um saldo a compensar pela
União dos Escoteiros do Brasil e/ou a restituir para os participantes inscritos neste
evento.

BOLETOS BANCÁRIOS
Impressão de boletos bancários: após ter concluído o processo de inscrição pelo PAXTU,
o interessado deverá utilizar a opção de impressão do boleto, para posterior pagamento.
Devido às regras bancárias para a emissão de boletos, quando o associado efetivar a
inscrição, receberá a autorização de pagamento somente após 48 horas da sua emissão.
Para a reemissão de um boleto, pela perda do prazo de pagamento ou extravio, o
associado deverá reemitir o boleto pelo site da CAIXA no endereço www.caixa.gov.br,
opção: Atendimento – 2ª via de boleto – Boleto Expresso, ou direto pelo link:
https://bloquetoexpresso.caixa.gov.br.
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Este serviço não terá custo para o associado. Para a emissão do boleto bancário, o
associado deverá obrigatoriamente informar o CPF, com endereço completo. Verifique
se seus dados cadastrais estão corretos no PAXTU, sob pena de não ser emitido o boleto.

TRANSFERÊNCIA/CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO
•

Transferência de inscritos: o participante poderá transferir sua inscrição (Jamboree
e UEB), sem qualquer prejuízo, até o dia 10 de maio de 2023, sempre via PAXTU, com
a anuência dos dois interessados, basta que ambos estejam com registro em dia,
como também o pagamento da opção de parcelamento.

•

Cancelamento de Inscritos: o participante poderá cancelar sua inscrição por
intermédio do PAXTU, nas seguintes condições:
○ Ao optante pelo Plano A (jovens, escotistas, CMT e EIS):
Caso deseje cancelar após o pagamento da terceira parcela, terá direito à
restituição somente de 10% (dez por cento) do valor pago referente à Taxa de
Administração (UEB). Terá direito a receber o enxoval do evento, sem o
distintivo. O valor referente à Taxa do Jamboree não será devolvido por já ter
sido confirmado à Organização do Jamboree Mundial.
○ Ao optante pelo Plano B (jovens, escotistas, CMT e EIS):
1. Efetuando o cancelamento até 20/01/2023, será devolvido o valor pago da
Taxa do Jamboree sem correção cambial e serão deduzidos os custos
administrativos de 35% (trinta e cinco por cento) da Taxa AdministrativaUEB. O participante terá direito ao enxoval do evento sem o distintivo.
2. Efetuando o cancelamento após 20/01/2023 e até 10/5/2023, terá direito
à restituição somente de 10% (dez por cento) do valor integralmente pago
referente à Taxa de Administração. O participante terá direito ao enxoval
do evento, sem o distintivo. O valor referente à Taxa do Jamboree não será
devolvido por já ter sido enviado à Organização do evento.

Caso os dados bancários, informados pelo associado no PAXTU, sejam insuficientes para
a devolução do cancelamento mencionado nos itens acima, será descontado o valor
correspondente às taxas de transferências bancárias até a efetivação do crédito em
conta-corrente do associado. O atraso no pagamento de qualquer modalidade acima
acarretará cobrança de multa de 2% ao mês e juros de 3% ao dia. Não havendo o aceite
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da multa e dos juros, a inscrição estará sujeita ao cancelamento. O ingresso no evento
somente será autorizado para aqueles que tenham quitado integralmente, até 20 de
janeiro de 2023, todas as parcelas do plano escolhido.

EXCLUSÕES
Não estão inclusas na Taxa do Jamboree ou Taxa Administrativa dos Escoteiros do Brasil:
• Emissão de passaporte;
• Trecho aéreo até a Coreia do Sul e retorno ao Brasil;
• Embornal (pratos, copo, talheres);
• Equipamentos pessoais; saco de dormir, mochila cargueira, entre outros;
• Medicamentos de uso pessoal;
• Visto, vacinas e outros documentos eventualmente necessários
• Seguro-saúde e de viagem, hospitalização.

CONTINUIDADE DA PANDEMIA GLOBAL (COVID-19)
O Comitê Organizador continua monitorando a situação da COVID-19 na Coreia do Sul
e no mundo todo para avaliar como ela afeta os membros da OMME. Há sinais de
otimismo, pois as taxas de vacinação estão aumentando e os casos graves de COVID-19
estão em declínio. Continuamos otimistas de que o pior da pandemia terá passado em
2023, no entanto, vamos nos esforçar para garantir que os procedimentos-padrão
operacionais adequados estejam em vigor para evitar a disseminação da COVID-19.
Medidas intensivas de prevenção à COVID-19 serão implementadas no 25º Jamboree
Escoteiro Mundial, refletindo não só critérios globais (incluindo critérios da Organização
Mundial da Saúde) como também as políticas de prevenção e controle pelos Centros da
Coreia para Prevenção e Controle de Doenças.
Esperamos que a implementação da vacina em âmbito mundial nos ajude a garantir a
saúde e a segurança de todos os participantes e contingentes no 25º Jamboree
Escoteiro Mundial, da chegada à partida e durante o evento. Estar ao ar livre e desfrutar
de atividades escoteiras na natureza é seguro quando tomamos todos os cuidados
necessários.
Estamos esperançosos de que essas medidas, se forem necessárias na época do evento,
oferecerão um ambiente seguro para nossos escoteiros de todas as partes do mundo.
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Os participantes deverão observar todos os protocolos da COVID-19 para entrar na
Coreia do Sul de acordo com as políticas dos respectivos governos brasileiro e sulcoreano a partir da data de entrada.

CANCELAMENTO DO EVENTO PELO GOVERNO DA COREIA DO SUL
No caso de cancelamento causado por uma política do governo sul-coreano proibindo a
realização do 25º Jamboree Mundial, a Taxa do Jamboree e a Taxa Administrativa serão
devolvidas da seguinte forma:
•

•
•

Até 20/01/2023, será devolvido o valor pago da Taxa do Jamboree sem correção
cambial, e serão deduzidos os custos administrativos de 35% (trinta e cinco por
cento) da Taxa Administrativa-UEB. O participante terá direito ao enxoval do evento.
Após 20/01/2023, restituição de 10% (dez por cento) do valor integralmente pago
referente à Taxa de Administração. O participante terá direito ao enxoval do evento.
O valor referente à Taxa do Jamboree não será devolvido por já ter sido enviado e, em
caso de cancelamento do evento pelo governo sul-coreano, sua devolução se dará
nos valores e prazos definidos pela Organização do Jamboree Mundial.

OUTROS RISCOS POTENCIAIS
Se o Jamboree for cancelado devido a potenciais riscos ou eventos fora do controle do
Comitê Organizador (por exemplo, atos terroristas, desastres naturais etc.), a Taxa do
Jamboree não será reembolsada pelo Comitê. Desta forma os Escoteiros do Brasil não
se responsabilizam pelo cancelamento do evento, bem como não poderão efetuar o
reembolso dos valores pagos pelos participantes.
O Comitê Organizador do Jamboree Mundial analisará os pedidos apresentados pelas
Organizações Escoteiras Nacionais para reembolsos em decorrência de vistos negados
(apenas para vistos da Coreia; vistos de outros países para conexão não serão
reembolsados) para o participante do 25º Jamboree Escoteiro Mundial.
No entanto, o reembolso não será considerado caso o visto de entrada da Coreia do Sul
seja negado porque o participante não seguiu os procedimentos, prazos ou processos
de solicitação, conforme descritos pelas autoridades governamentais competentes.
Nesse caso, evidências relevantes devem ser enviadas. Não haverá reembolso caso o
visto seja negado pelos países em que o participante fizer escala no trajeto aéreo (por
exemplo, Estados Unidos).
OPERAÇÃO-K
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O objetivo da Operação-K é garantir que o maior número possível de escoteiros tenha a
oportunidade de participar do 25º Jamboree Escoteiro Mundial, independentemente de
sua situação econômica. O programa solidário Operação-K financiará até 1 escotista e 9
escoteiros por Organização Escoteira Nacional (OEN) para participar do Jamboree. 
O Comitê Organizador assegurará que as instalações e a experiência oferecidas aos
escoteiros apoiados pelo fundo de solidariedade sejam as mesmas que as de todos os
outros participantes do Jamboree.
Este programa tem o apoio do governo sul-coreano e há algumas políticas rígidas a ele
relacionadas. De acordo com seu sistema contábil, os beneficiários registrados não
podem ser alterados. Portanto, as OEN devem prestar muita atenção a quem será
selecionado e registrado no processo. Depois que os participantes selecionados
retornarem ao seu país, o Presidente ou o Comissário Internacional da OEN deverá enviar
uma carta assinada ao Comitê Organizador para confirmar seu retorno seguro.
Beneficiários: 1 Escotista e 9 Escoteiros por OEN
•
•

1 Escotista, que deve ser capaz de se comunicar fluentemente em inglês, francês ou
coreano e ser capaz de cuidar de jovens.
9 escoteiros com dificuldades financeiras que demonstrem bom espírito escoteiro.

Benefício: uma passagem de ida e volta e a Taxa do Jamboree.
Detalhes sobre o processo seletivo serão disponibilizados no Boletim 2.

SEGURO INTERNACIONAL DE 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.
Antes de viajar, é importante conhecer os cuidados que devem ser tomados com a
saúde. Consulte sempre seu médico para uma avaliação, principalmente caso possua
alguma doença preexistente.
Evite viajar na vigência de qualquer quadro agudo de doença infecciosa. Se precisar fazer
uso de medicamentos sob prescrição médica, obtenha a receita (se possível, em inglês)
e adquira os medicamentos na quantidade suficiente para toda a viagem, pois nem
sempre é possível adquirir medicamentos em outros países sem prescrição médica local
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ou mesmo ingressar em outros países com medicamentos na bagagem sem as
respectivas receitas médicas.
Tenha sempre em mente que o risco de adoecer durante uma viagem depende de fatores
como a susceptibilidade do indivíduo (influenciada por antecedentes vacinais e de
doenças, doenças concomitantes e utilização de medicamentos) e as características da
viagem programada (roteiro, época do ano, duração, tipo de atividade, condições de
alojamento, disponibilidade de assistência médica).

CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO EVENTO
Site: www.2023wsjkorea.org
O site oficial do 25º Jamboree Escoteiro Mundial está disponível em inglês, francês e
coreano e fornece informações básicas sobre o evento.
Mídias Sociais
Os canais oficiais das mídias sociais do 25º Jamboree Escoteiro Mundial compartilham
diversas informações e conteúdos interessantes relacionados ao evento. Além de tudo
o que já está no site oficial, você pode conferir atualizações relacionadas ao Jamboree
sobre temas como cultura coreana, tradições, patrimônio histórico, fotos com
saudações do líder de contingente de cada OEN e membros-chave do Jamboree
Escoteiro Mundial. Clique nos links abaixo e junte-se aos canais oficiais:
•
•
•
•
•
•
•

Facebook: facebook.com/2023WSJKOREA/
Twitter: twitter.com/2023wsjkorea
Instagram: instagram.com/2023wsjkorea_dream
Youtube: youtube.com/c/2023wsjkorea
Issuu: issuu.com/2023wsjkorea
Flickr: flickr.com/photos/2023wsjkorea
World Scouting: scout.org

Conecte-se com o evento usando as hashtags!
#DrawYourJamboree
#DrawYourDream
#ScoutJamboree

Diretrizes de marca do 25º Jamboree Escoteiro Mundial
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As Diretrizes de Marca do 25º Jamboree Escoteiro Mundial fornecem todas as
informações sobre o logotipo oficial e como ele pode ser usado. Qualquer OEN pode usar
o logotipo para fins não comerciais, para a promoção e recrutamento dos participantes
em conformidade com as diretrizes. (Se você tiver alguma dúvida sobre o uso do
logotipo, entre em contato conosco pelo e-mail 25wsj@scout.or.kr.)

NORMAS DO EVENTO
Atitudes e comportamento: o 25º Jamboree Escoteiro Mundial é um local de encontro,
intercâmbio e amizade, marco dos valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Todo
jovem integra uma patrulha, e quatro patrulhas compõem uma Tropa sob
responsabilidade de 4 escotistas, sendo que todos os integrantes da tropa são
responsáveis pela convivência harmoniosa e elevado espírito escoteiro. Caso não
sejam respeitadas as normas ou instruções apresentadas pelo Comitê Organizador ou
pelo Contingente Brasileiro, será estabelecida a medida apropriada a ser adotada,
podendo, inclusive, culminar na expulsão do participante. No caso de expulsão, o
participante responderá pelo pagamento integral de todas as despesas decorrentes da
situação.
Apresentação pessoal: conforme a Regra 44 do P.O.R., nas cerimônias oficiais de
abertura e encerramento, e sempre que solicitado pela Organização Geral, o uniforme ou
vestuário escoteiro deverá ser utilizado.
Relações interpessoais: não são permitidas atitudes, ações ou situações que afetem a
integridade dos participantes, sejam físicas, psíquicas, morais, ou sua estabilidade
emocional. Todos devem manifestar respeito mútuo e para com o coletivo e evitar
demonstrar publicamente atitudes próprias da intimidade.
Objetos de valor: aconselhamos que objetos de alto valor (computadores portáteis,
tablet/IPAD etc.) não sejam levados ao evento, por questões de segurança. A
Organização do evento é responsável pela segurança pessoal dos participantes no
âmbito da aplicação do programa do evento e não se responsabilizará por nenhum
prejuízo a 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 quanto às
áreas comuns do evento, sejam elas usadas para alojamento dos participantes ou
desenvolvimento do programa. Atitudes dessa natureza são motivos para expulsão do
evento.
Fumo e bebidas: aos maiores de idade será permitido fumar somente em locais
predeterminados. O consumo de bebidas alcoólicas é proibido durante todo o evento.
Posse e consumo de drogas: posse ou consumo de drogas é crime; qualquer participante
que seja surpreendido com drogas, consumindo ou facilitando o uso a outros, será
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expulso do evento e o caso será encaminhado imediatamente às autoridades
competentes.
Furto ou roubo: furto ou roubo são crimes previstos pela legislação sul-coreana;
qualquer participante que seja surpreendido cometendo ilícitos dessa natureza será
expulso 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 arma branca será expulso do evento e o caso, encaminhado imediatamente às
autoridades competentes.
Saídas das áreas comuns: não será autorizada a saída dos participantes do local do
evento, com exceção dos momentos previstos na programação específica.
Visitas: somente pessoas expressamente autorizadas pelo Comitê Organizador podem
visitar o evento. Será necessária inscrição antecipada e será cobrada uma taxa aos
visitantes.
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 União dos Escoteiros
do Brasil passa a ter direito sobre o uso dessas imagens em material gráfico e digital em
suas produções, seja o material destinado aos próprios escoteiros, seja material
promocional voltado à divulgação do Movimento Escoteiro.
Logotipos do evento e do Contingente Brasileiro: o uso das marcas e logotipos do evento
e/ou do Contingente Brasileiro deverão seguir as regras de aplicação. A utilização do logo
do evento é permitida para fins não comerciais, de acordo com as condições gerais de
licença publicadas no Guia de Identidade de Marca do Movimento Escoteiro.
PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS
O Comitê Organizador do evento decidirá quanto aos procedimentos não previstos no
presente documento.

Curitiba, 30 de novembro de 2021

Lidia Ikuta
Comissária Internacional
Chefe do Contingente Brasileiro

Rafael Rocha de Macedo
Diretor-Presidente
Diretoria Executiva Nacional
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