
Boletim 3

Boletim 3
Informações Consolidadas
Versão 1 - 14.09.2022



Boletim 3 - 25º Jamboree Mundial Escoteiro 
1 a 12 de agosto 2023

Coreia do Sul

#DesenheSeuJamboree
#DRAWYOURJAMBOREE

Olá! Eis o 3º Boletim dos Escoteiros do Brasil a respeito da nossa participação no 25º Jamboree  Mundial 
- Coreia do Sul / 2023.

Aqui você encontrará as informações consolidadas, permitindo às famílias, às UELs e às Regiões 
Escoteiras organizarem-se para os procedimentos de inscrições e demais preparativos para o Jamboree.

As inscrições seguem abertas via Meu Paxtu, com prazo se encerrando em janeiro de 2023. O Jamboree 
Mundial está confirmado para o mês de agosto do próximo ano e ocorrerá em SaeManGeum, na Coreia 
do Sul.

Convidamos você a embarcar conosco nessa incrível aventura que é conviver em uma cidade de 
barracas, com irmãs e irmãos de ideal vindos de todos os lugares do mundo, de diferentes culturas, 
raças e etnias, que professam diferentes religiões, que falam os mais diversos idiomas, mas que estão 
unidos pela mesma Promessa Escoteira.

É uma experiência educativa inesquecível e impactante, que vamos vivenciar juntos em SaeManGeum, 
na Coreia do Sul, em agosto de 2023.

Sempre Alerta!

Fernanda Soares                                                                                              Marcos Carvalho
                       Comissária Internacional                                                                    Chefe do Contingente do Brasil
                            Escoteiros do Brasil                                                                       Jamboree Mundial da Coreia - 2023



QUEM PODE PARTICIPAR DO JAMBOREE?

Jovens nascidos entre 22 de julho de 2005 até 31 de julho de 2009. 
Os critérios de idade são estabelecidos pelo Comitê Escoteiro Mundial.

Adultos a partir de 18 anos, nascidos em 21 de julho de 2005 ou antes dessa data são bem-vindos para 
integrar o IST (Equipe Internacional de Serviço) ou para se inscreverem como ESCOTISTAS (há 1 vaga 
de escotista para cada 9 jovens inscritos). Para o CMT, inscrições apenas mediante designação pela 
DEN;

COMO SE INSCREVER?

A inscrição deverá ser feita pelo sistema Meu PAXTU, que gerará automaticamente os boletos para 
pagamento dos valores (Taxa do Jamboree + 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.

Planos de pagamento disponíveis 

• No momento, apenas o PLANO B ainda está disponível e a adesão poderá ser feita até o dia 20 de 
janeiro de 2023.

• Ao se inscrever, via PAXTU, o programa imediatamente dividirá o valor de R$ 2.450,00 (dois mil, 
quatrocentos e cinquenta reais), correspondente ao somatório da Taxa de Inscrição do Jamboree e da 
Taxa Administrativa da UEB, em quantas parcelas vicendas ainda estiverem disponíveis:

• 5 parcelas se a inscrição for feita até 20 de setembro/2022
• 4 parcelas se a inscrição for feita até 20 de outubro/2022
• 3 parcelas se a inscrição for feita até 20 de novembro/2022
• 2 parcelas se a inscrição for feita até 20 de dezembro/2022
• 1 parcelas se a inscrição for feita até 20 de janeiro/2023

• 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.
 



Taxa de inscrição do 15º JAMBOREE NACIONAL DA COREIA 2022

Categoria Jovens Escotistas/CMT EIS
Valor em Wons 200.000 200.000 100.000

Equivalente em Dólar (USD) 170,00 170,00 85,00

Taxa Administrativa – Escoteiros do Brasil

Taxa Administrativa – valor: R$750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Incluso na Taxa do 15º Jamboree Nacional da Coreia 2022

• Kit de inscrição individual: lenço, crachá do Jamboree, cartão de identificação;
• Alimentação para jovens, escotistas, CMT e EIS;
• Equipamento de cozinha (excluindo itens pessoais, como talheres e pratos);
• Kit de acampamento (barraca e isolante térmico, lonas, mesas e cadeiras);
• Assistência médica nos postos/hospital do  Jamboree. 

O enxoval da  UEB  será composto de:

• 3 camisetas de manga curta;
• 1 boné;
• 1 squeeze;
• 1 lenço oficial dos Escoteiros do Brasil;
• 4 distintivos do Contingente Brasileiro; e
• 1 pin.

Exclusões

Não estão inclusos na Taxa do Jamboree ou na Taxa Administrativa da UEB:

• 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.



TRANSFERÊNCIA/CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO

Transferência de inscritos: o participante poderá transferir sua inscrição (Jamboree e Taxa UEB), 
sem qualquer prejuízo, até o dia 10 de maio de 2023, sempre via PAXTU, com  a anuência dos dois 
interessados, bastando 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 Administrativa-UEB. 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.

OUTRAS INFORMAÇOES ÚTEIS 

O QUE ESPERAR DO CLIMA NO LOCAL DO JAMBOREE

O 25º Jamboree Mundial Escoteiro acontecerá em um local de cerca de 8,8 Km2 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.

Temperatura
O mês de agosto geralmente é de calor. Durante os últimos cinco anos a temperatura média foi de 
aproximadamente 28.4˚C, a média mais alta foi de 33˚C e a mais baixa foi de 24.6˚C.



Nebulosidade
A nebulosidade média é 8.7, sem diferenças significativas ao longo do mês.  Nebulosidade -> Ensolarado 
(0-5), Nublado (6-8), Nublado (9-10).

Precipitação
Nos últimos cinco anos tem-se obtido a mesma quantidade de chuvas durante agosto e  chegou-se à 
marca recorde de 25mm durante a estação chuvosa. No começo de agosto, os tipos de precipitação 
mais comuns são temporais, chuviscos e chuvas moderadas.

Umidade relativa
A umidade relativa do ar geralmente varia de 64% a 86% durante o mês de agosto. É importante 
observar que o local do Jamboree fica em região litorânea, próximo à praia.

O QUE PRECISO LEVAR DE MATERIAL NA BAGAGEM?

De forma simplificada, o modelo SaeManGeum permitirá que os participantes levem 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 própria barraca individual.

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. Cada patrulha ou tropa, ou membro do staff internacional (IST), deverá 
organizar o seu próprio roteito de viagem, de modo a chegar e sair do ponto Aeroporto Internacional de 
Incheon (ICN) nas datas corretas.

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.



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.

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)
• O deslocamento do Aeroporto Internacional de Incheon (ICN) até o local do Jamboree (ida e 

volta) está coberto pela taxa de inscrição no evento.

PANDEMIA (COVID-19)

Medidas intensivas de prevenção à COVID-19 serão implementadas no 25º Jamboree Mundial   Escoteiro, 
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.

VISTO PARA A COREIA DO SUL

Desde o dia 1º de abril de 2022, os portadores de passaporte brasileiro podem solicitar a K-ETA 
(Autorização Eletrônica de Viagem) para viajar à Coreia para fins de turismo e participação em eventos.

As instruções para a obtenção da Autorização Eletrônica de Viagem (K-ETA) podem ser obtidas no seguinte 
endereço eletrônico: https://overseas.mofa.go.kr/br-pt/brd/m_22116/view.do?seq=761161&page=1

Portanto, não há necessidade de visto para viajar para o Jamboree! Mas fique atento, pois devido à 
pandemia do COVID-19 essa situação pode ser alterada, tornando necessária a obtenção do visto. 
Acompanhe  pelo site da Embaixada da Coreia do Sul  no Brasil.

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.



DATAS PRINCIPAIS DO PROGRAMA

UM ORÇAMENTO MERAMENTE  ESTIMATIVO*
Valores em setembro de 2022

A tabela abaixo mostra o custo aproximado para participação no Jamboree Mundial.

Despesa Custo estimado Observação
Trecho Aéreo*

Jamboree
10.000,00

Veja Boletim 1 - Plano B
(Taxa Evento* + Taxa 

Administrativa) 2.450,00

Custo emissão de passaporte 300,00
Seguro Viagem* 600,00

Outras despesas eventuais e 
contingência 1000,00

Total “Bate e Volta” 16.850,00

Considerações Adicionais:

1. Considerar eventual custo de estadia caso não seja possível pegar  um voo que chegue no dia 1º 
de agosto ou retorne em 12 de agosto.
2. Considere os custos de ida e retorno da sua cidade ao aeroporto internacional de onde partirá 
o seu voo.
3. Caso decida por um turismo, calcule: custo de estadia, transporte, passeios e alimentação.



4. Considere eventual custo de enxoval opcional para a sua tropa: um distintivo, camiseta,  itens 
para troca.
5. Considere/pesquise eventuais custos de vistos exigidos – mesmo em caso de escala.

1. (*) Os valores de referência são vinculados à moeda estrangeira. Poderá haver alteração em função 
da taxa de câmbio.

2. Valores meramente estimativos, para efeitos de planejamento, com base em pesquisa em dezembro 
de 2021. Todos os valores estão sujeitos a variações cambiais e disponibilidade na época.

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

De acordo com a legislação brasileira, todo menor de 18 anos necessita de autorização de seus pais 
(pai e mãe) ou responsáveis legais para saída do país. Os pais já podem conceder essa autorização na 
emissão de um novo passaporte.

Caso essa autorização não conste do passaporte, obrigatoriamente será exigida uma autorização de 
viagem de menor desacompanhado. A autorização de viagem deve ser emitida com firma reconhecida 
em cartório e possuir a assinatura do pai e mãe ou dos responsáveis legais. 

DIVULGANDO O JAMBOREE

Sugerimos que as Regiões Escoteiras e suas subdivisões, bem com as Unidades Escoteiras Locais, 
organizem apresentações sobre o Jamboree Mundial, para que os interessados possam conhecer a 
atividade e se inscrevam para participar.

Utilizem as informações disponíveis neste Boletim 3 e, se houver dúvidas, entre em contato com o 
Escritório Nacional (contatos informados ao final deste documento).

Para auxiliar nessa tarefa está disponível um arquivo para download no site do Escoteiros do Brasil, 
contendo uma apresentação em powerpoint que pode ser adaptada conforme as necessidades locais: 
https://escoteiros.org.br/eventos/25o- jamboree-escoteiro-mundial/



PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS

Permanecem válidas as regras constantes dos boletins anteriores, ainda que este Boletim 3 tragam um 
resumo dos aspectos principais para viabilizar a participação dos interessados. Antes de se inscrever, 
recomenda-se a leitura atenta de todos os boletins informativos.

Os casos omissos serão decididos pela Diretoria Executiva Nacional.

Curitiba, 14 de setembro de 2022.

Ivan Alves do Nascimento
Diretor Presidente

Fernanda Soares                                                                                  Marcos Carvalho
                             Comissária Internacional                                                       Chefe do Contingente do Brasil
                                  Escoteiros do Brasil                                                         Jamboree Mundial da Coreia - 2023

Fernanda Soares                                                                                  Marcos Carvalho


