
ATENÇÃO
Informativo sobre as vagas para o

25º Jamboree Mundial - Coreia do Sul/2023

Estamos nos aproximando do número máximo de vagas 
disponíveis para membros da UEB no 25º Jamboree Mundial, a ser 
realizado na Coreia do Sul em agosto de 2023. Portanto, se você 
tem interesse em participar, precisa correr e fazer a sua inscrição no 
PAXTU.

O número originalmente acordado com a organização do 
evento era de 850 brasileiros, quantitativo que foi acrescido diante 
da demanda. Atualmente dispomos de 1010 (mil e dez) vagas – 
praticamente já preenchidas – e restando apenas algumas poucas 
ainda disponíveis.

Portanto, essas últimas vagas disponíveis serão preenchidas, 
pela ordem de inscrição, nos próximos dias e, quando esgotadas, os 
interessados serão colocados em LISTA DE ESPERA, não sendo 
possível garantir que terão a oportunidade de participar do evento.

Reforçamos que os associados já inscritos, para garantirem 
suas vagas, devem atender aos requisitos que constam no Boletim 
1 do evento, especialmente a manutenção dos pagamentos em dia.

Quando as vagas atualmente disponíveis se esgotarem, será 
implementada uma lista de triagem, que passará a valer para todas 
as categorias de inscrições, inclusive jovens, e o preenchimento das 
eventuais vagas futuras que surgirem será feito pela ordem da lista 
de inscrição, conforme explicado abaixo.

Assim, aqueles que não conseguirem se inscrever dentro do 
quantitativo de vagas disponíveis, somente poderão adquirir uma 
vaga nas seguintes hipóteses:



1. Pela “triagem do PAXTU”, que é justamente a lista de espera, 
quando surgir vaga por desistência de alguém já inscrito (ou 
se, excepcionalmente, a organização do evento conseguir nos 
conceder eventuais vagas adicionais). A lista de espera está 
por ordem de inscrição, de acordo com a categoria, a data e o 
horário em que foi realizada; e

2. A outra maneira de se conseguir uma vaga é pela 
transferência. Nesse caso, o participante já inscrito que desistir 
de participar, ao invés de pedir o cancelamento da sua 
inscrição, pode transferir a vaga para outro participante de 
mesma categoria de participação, lembrando que a 
comunicação dessa solicitação de transferência deve ser 
enviada até o dia 20 de janeiro de 2023 para o e-mail 
eventos@escoteiros.org.br. Nessa hipótese, o acerto financeiro 
será feito entre as partes (quem está desistindo da vaga e 
quem está adquirindo a vaga), não havendo intermediação 
por parte dos Escoteiros do Brasil.

O Escritório Nacional permanece à disposição para qualquer 
esclarecimento adicional por intermédio do mesmo e-mail 
eventos@escoteiros.org.br.
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