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Världsscoutjamboree 2019
Info till deltagare, 2018-03-25

Arrangörer; Usa, Kanada, Mexico.

Stor lägerplats

Över 45000 deltagare, 21000 tält. Tält tilldelas, man bor, sover två och två i tälten. 300
wc-/duschhus, 30000 laddplatser för mobiltelefoner.

Det hålls hårt på.
Deltagare ska ha fyllt 14 dagen innan lägrets startdagen men inte 18.
IST från 18.
Ledare från 18.

Svenska kontingenten
35 Avdelningar, var avdelning behöver ej ligga tillsammans men inom en avdelning bor
man tillsammans.

Antal platser i svenska kontingenten;
35 avdelningar med,
36 deltagare och 4 ledare per avdelning=1400 kr.
+lite kontingentsledning och IST, ger totalt har Sverige föranmält 1813 platser.
Avdelningarna delas in i fyra patruller.
Scouternas patruller måste vara ganska självgående. Därav är förträffarna viktiga för att få
ett fungerande läger, god upplevelse.

Tema på lägret? och rundresan är agenda 2030, Globala målen för hållbar utveckling.
Rundresan, ca 25 dagar, Sverige - stad i USA, rundresa där i kring. Allt ingår. Man delas
upp i tre grupper som reser mot lägerplatsen.

Varför är det som det är i USA??

Kostnad allt exkl fickpengar.
39500 kr inkl rundresa, 15 + ca 10 dagar.
27000 kr själva lägret, 15 dagar.

Två förträffar,
Varav en med hajk, ganska krävande.
Hösten 2018, våren 2019.

Ansökningsavgift 3000 kr,
Resterande i ökande belopp efter hand,
Aug,
Nov,
Mars.

Siste maj 2018 är sista datum. Då förbinder man sig att betala hela avgiften.
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Antagningsbesked runt maj.
Säkerhet mot ej resa pga sjukdom regleras i egen hemförsäkring.

Fler besökande än vi har plats, scouternas urvalskriterier= mångfald som speglar svenska
scouterna, och man ska bedömas kunna klara det.

Varje person söker sitt egna inresetillstånd till USA, visa och pass. Resan är en turistresa.

West Virginia, Appalachernas södra? del.

Många länder har uppdelat på scoutingen på flickor och pojkar. Därav kommer set att vara
mest pojkar på lägret. De skandinaviska länderna har mixat.

Fonder och stipendier fins att söka. Se hemsidan.

IST = Funktionär, International Staff Team.

Man kan besöka lägret en dag.

Avdelningsledare kostar 29500 kr inkl rundresa.
22500 kr själva lägret.

IST ingen rundresa.
16000 exkl flygresa.
IST bor i ett eget område.

IST Programpass, till arbete i lägret (ej matlagning, ej toatvätt).

Deltagare kan önska upp till två medresenärer fram till att ansökningstiden stängt.

40085 st deltagare i Sverige 2018. Störst hittills. USA vill vara större, och ryktet säger att
se siktar på 50000 st deltagare.

Alternativet att välja rundresa är nytt. Rekommendationen är att åka med på rundresa för
helhetsupplevelsen skull.

Klimatet, Lite som södra Norge i höjd och klimat.

Vem arrangerar rundresan? Den svenska kontingenten arrangera den. Alla länder gör sin
egna rundresor. Sverige bara i USA, andra länder i Mexiko resp Kanada.

Rekommendation för fickpengar kommer att tas fram. Det handlar om 100 kr/dag i
basbehov. Teoretiskt sett behövs inga pengar alls. Det är en all-inclusive-resa.

Rundresan
Utförs i tre olika spår,
Lite olika men i grunde ska alla upptäcka USAs identitet. Insikt om varför är USA som det
är??

Likhet i upplägg;
Storstad hotell,
Skogen,
Litet ställe,
Se det riktiga USA,



Inresa till lägret hela kontingenten.

Ledare
Intervjuas och rekryteras seriöst.
Referenspersoner lämnas lämnas i ledaransökan.
Ledaransökan stänger i april.
Specialanpassad utbildning från scouternas folkhögskola.

Ansökan görs via scoutnet

Läs på om kulturen på plats.

Följ https://www.jamboree.se/, https://www.2019wsj.org/

———

Info till Ledare och funktionärer (IST), 2018-03-25

Stödet från centralorganisation:
En grupp planerar i stora drag rundresa en grupp planerar lägret till stöd för ledarna.

IST
International Service Team

Funktionär
Upplevelse och äventyr
En gång eller flera

Man bidrar jobbar oftast med det man är duktig på i vanliga fall.

Mitt fall;
Civil Engineering
Management
Human behavior

———

Avdelningsledare
29500 inkl rundresa.
22000 ca 15 dagar.

Två stycken förträffar, avdelningsträffar, kostnaderna täcks av scouterna.

Även patrullträffar kan läggas upp.

Önskemål om ledarpartner kan lämnas vid intervjun.

IST
16000 kr ingår ej flyg men stöttning för bokning erbjuds.

Tre allternativ
A) Vi är tio pers som vill åka ihop.
B) Vill vara med i en patrull, beskriv intresse och man blir tilldelad likasinnade.

https://www.jamboree.se/
https://www.2019wsj.org/


C) Jag klarar mig helt själv, blir ändå tilldelad en patrull.

ISTare anger en referens.

En förträff fins för ISTare, ger troligen mest för A-B.

En resa S-USA kostar ca 6000-7000 kr med viss låsning i tid.

Man får önska tre områden som man vill jobba med. Man blir sedan tilldelad efter bästa
förmåga och totalbild över laget.

Besked om antagande sker under maj 2018.

———-

Dagsbesökare en dag är möjligt för familj, med yngre än 14 år.

Med vänlig hälsning
Magnus Calén, 070-3125814


