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Informações gerais e regras para participação
Os Escoteiros do Brasil foram convidados pela Associação de Guias y Scouts de Chile para participar de seu 9º
Jamboree Nacional.
Com o tema "Construindo o Futuro", o evento se realizará na Hacienda Picarquín, mesmo local onde ocorreu o 19º
Jamboree Mundial, localizado a 65 km de Santiago, aos pés da Cordilheira dos Andes.
Confira a seguir informações gerais sobre o evento.
1. LOCAL, DATA E CLIMA
Local: Hacienda Picarquín, Valle Central, Chile
Data: 23 a 30 de janeiro de 2016
Clima: Na época do Jamboree se esperam, durante o dia, temperaturas máximas de 30ºC e, à noite, mínimas de
12ºC. O ar é seco e há pouca probabilidade de chuvas.
2. PARTICIPAÇÃO
2.1 Associações participantes: o 9º Jamboree Nacional do Chile é destinado a membros de Associações Escoteiras
registradas junto à Organização Mundial do Movimento Escoteiro, como a União dos Escoteiros do Brasil.
a) Somente serão aceitas inscrições para o evento por meio do Sigue de membros ativos no Movimento Escoteiro,
havendo a obrigatoriedade de ter seu registro ativo referente ao ano de 2015;
b) Deverá ser feito o pagamento integral da taxa do 9º Jamboree Nacional do Chile e da taxa administrativa dos
Escoteiros do Brasil, de acordo com os valores e condições dispostos nesse Boletim.
2.2 Coordenação e Organização do Contingente: a participação brasileira no 9º Jamboree Nacional do Chile será
organizada pelo Escritório Nacional e estará sob responsabilidade de um Comitê escolhido pela Diretoria
Executiva Nacional. Este Comitê terá como Chefe do Contingente Brasileiro a escotista Lia Kaori, da Região
Escoteira do Distrito Federal.

2.3 Inscrições
a) A inscrição de participantes em qualquer categoria (Jovem, Escotista e Equipe Internacional de Serviço - EIS)
será feita via Meu Sigue, e deverá ser considerada a idade da ocasião do evento, além de outras condições
estipuladas neste documento;
b) A inscrição só estará completa após o recebimento - pelo Escritório Nacional - do original da Ficha de Inscrição
individual, que deverá conter a assinatura do próprio participante ou dos pais ou responsáveis, quando menor de
idade, autorizando a participação. Deverá haver também a manifestação relativa à concordância com as regras
para participação do evento, a assinatura do responsável pela Unidade Escoteira Local, a verificação do registro
institucional para o ano de 2015 e o pagamento integral das taxas.
c) Data limite para recebimento pelo Escritório Nacional das Fichas de Inscrição: 30/12/2015.
2.4 Inscrições para jovens participantes: para aqueles nascidos entre 23 de julho de 2000 e 23 de janeiro de 2005.
A participação será por patrulhas, que devem ter um mínimo de 6 e um máximo de 8 integrantes, organizadas em
tropas de 4 patrulhas.
2.5 Inscrições para escotistas: maiores de 18 anos, um para cada patrulha.
2.6 Inscrições para Equipe Internacional de Serviço: maiores de 18 anos, irão desempenhar funções em alguma
área, subcampo ou módulo, de acordo com suas competências.
3. PAGAMENTOS
a) Taxa do Evento:
•
Participantes entre 11 e 15 anos: R$480 (cozinham suas próprias refeições e recebem um fogareiro e
material de cozinha);
•
Escotistas: R$ 440 (se alimentam com as patrulhas);
•
Equipe Internacional de Serviço: R$ 800 (recebem a alimentação no restaurante - café da manhã, almoço
e jantar).
A taxa cobre:
- utilização do local e sua infraestrutura, instalações e serviços de energia elétrica, água potável, gás,
comunicação, internet (em algumas áreas) e segurança;
- participação em todas as atividades do programa (jovens), incluindo os custos de matérias para aplicação do
programa;
- serviços de apoio ao evento;
- fichas para as atividades e material impresso;
- custos com as cerimônias:
- kit do participante: lenço, distintivo do evento, chapéu e passaporte do participante;
- gastos com a organização, divulgação e promoção do evento.

A TAXA NÃO COBRE: O deslocamento para o 9º Jamboree Nacional do Chile, seguro de viagem,
ALIMENTAÇÃO (só incluída para a EIS), despesas pessoais e despesas de pacotes turísticos
não estão incluídos nas taxas.
b) Taxa Administrativa da União dos Escoteiros do Brasil: R$ 105,45. Destina-se a cobrir despesas nacionais e
internacionais com a organização do Contingente Brasileiro e inclui o enxoval composto por camiseta, 10
distintivos e 1 lenço nacional.

Taxa para Jovens
Vencimento do boleto até
30/nov/15
30/dez/15

Número de parcelas
2
1

Valor da parcela
R$292,74
R$585,47

Valor total
R$585,47
R$585,47

Número de parcelas
2
1

Valor da parcela
R$272,74
R$545,47

Valor total
R$545,47
R$545,47

Valor da parcela
R$452,74
R$905,47

Valor total
R$905,47
R$905,47

Taxa para Escotistas
Vencimento do boleto até
30/nov/15
30/dez/15

Taxa para Equipe Internacional de Serviço
Vencimento do boleto até
30/nov/15
30/dez/15

Número de parcelas
2
1

4. SUBSTITUIÇÃO E DESISTÊNCIA DE INSCRITO
4.1 Devido ao curto tempo de divulgação para a organização do contingente, não haverá possibilidade de
substituição.
4.2 A desistência de participação será aceita por meio do Sigue, nas seguintes condições:
a) Até 30 de dezembro de 2015 – será devolvido o valor pago descontados os custos administrativos no montante
de 30%, sem direito ao enxoval;
Para os casos de desistência, será devolvido automaticamente o valor pago, deduzidas as taxas administrativas
informadas acima, e as despesas com transferências bancárias (TED ou DOC).
5.SEGUROS, VISTO E VACINA.
Todo associado deverá adquirir um seguro de viagem, abrangendo o período entre a saída e o retorno ao domicílio.
Não há necessidade de visto para ingresso de brasileiros no Chile.
Não há obrigatoriedade de nenhuma vacina.
Documentação: passaporte válido pelo menos pelo período da viagem ou documento de identidade com menos de
10 anos de emissão. A Carteira Nacional de Habilitação e outros documentos como Certidão de Nascimento e
carteiras de órgão de classe não são aceitos.
6. ALIMENTAÇÃO
Os jovens participantes irão cozinhar suas próprias refeições por patrulha. Cada patrulha irá receber um fogareiro
de uma boca e materiais para cozinhar (panela, frigideira, concha, escumadeira, etc.). As latas de gás para os

fogareiros serão vendidas no Jamboree por 900 pesos chilenos, e cada lata dura mais ou menos uma hora e meia
de fogo. A organização do Jamboree prevê o consumo de 10 latas por patrulha. Prato, talheres e caneca devem ser
levados pelos jovens. A comida será adquirida pelas patrulhas nos supermercados do Jamboree e os custos não
estão incluídos na taxa do evento.
Os escotistas irão se alimentar com suas patrulhas.
Os integrantes da Equipe Internacional de Serviço receberão sua alimentação no restaurante do campo e não
precisam levar prato, talheres e caneca.
7. PROGRAMA
As tropas poderão entrar no campo a partir das 9h de sábado, 23 de janeiro de 2016, e terão dois dias para a
completa montagem de seus campos.
A Cerimônia de Abertura será às 21h do domingo, 24 de janeiro de 2016, e entre os dias 25 e 29 de janeiro as
patrulhas terão 5 dias completos de atividades.
As 21h do dia 29 acontecerá a Cerimônia de Encerramento. O dia 30 será o dia para desmontar os campos e sair do
acampamento - Picarquín deve estar desocupada até às 21h do dia 30 de janeiro.

8. NORMAS DO EVENTO
Atitudes e Comportamento: O 19º Jamboree Nacional do Chile é um local de encontro, intercâmbio e amizade,
marco dos valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso não se respeitem as normas ou instruções
apresentadas pela Organização Geral, será estabelecida 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 desta 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, deverá ser utilizado o uniforme ou vestuário escoteiro.
Relações interpessoais: Não são permitidas atitudes, ações ou situações que afetem a integridade 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, IPods, MP3 players,
etc.) 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, e 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 e/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 desta 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 e/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 autoridades competentes.
Furto ou roubo: Furto ou roubo são crimes previstos no Código Penal Brasileiro. Qualquer participante que seja
surpreendido cometendo ilícitos desta 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 destinado aos próprios escoteiros, seja material promocional voltado à divulgação do
Movimento Escoteiro.

9.PROTEÇÃO INFANTOJUVENIL
A proteção dos nossos jovens é responsabilidade de todo e qualquer adulto voluntário, e é fundamental que todos
estejam preparados, não apenas para evitar, mas também reconhecer e agir de forma apropriada, firme e imediata
diante de situações de abusos e maus tratos. Orientamos que todos os adultos leiam atentamente e sigam as
orientações contidas no Capítulo 15 do P.O.R.

10.PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS
O Comitê Organizador do evento decidirá quanto aos procedimentos não previstos no presente documento.

Curitiba, 18 de novembro 2015.

Marco Aurélio Romeu Fernandes
Diretor Presidente
Escoteiros do Brasil

