De: Secretário Internacional do CNE – Ricardo Matos
Para: JJRR, JJNN, Agrupamentos
Assunto: EUROJAM 2020 - Inscrições
Data: 7 de dezembro de 2018
Circular: 18-20-SI

Olá a todos,
Após o lançamento do EUROJAM 2020 que se irá realizar de 27 de julho a 6 de agosto de 2020, na
ilha Sobieszewo em Gdansk, na Polónia, apresentamos o processo de inscrição nesta atividade:
Critérios de Inscrição
Participantes:
Este EUROJAM 2020 destina-se a elementos que se enquadrem dentro dos seguintes critérios:
 Nascidos entre 27 de Julho de 2002 e 26 de Julho de 2006;
 Elementos inscritos na terceira secção nos censos de 2019/2020;
 Promessa de Pioneiro/Marinheiro à data da atividade;
Cada equipa / equipagem será constituída por 9 elementos e um dirigente maior de 22 anos;
As inscrições decorrerão no SIIE sem qualquer penalização até dia 15 de setembro de 2019 e depois,
até ao dia 1 de março de 2020, com penalização de 5%.
ISTs e CMTs:


O trabalho em campo é importante e por isso estão abertas inscrições para IST e CMT, com
idade superior a 18 anos (Caminheiros/Companheiros investidos na data da atividade e
dirigentes). Estes terão um programa exclusivo de atividades, com a possibilidade de explorar
a Polónia enquanto constroem amizades, fazem amigos trabalhando em grupos de escuteiros
internacionais de toda a Europa.



No caso dos ISTs e CMTs a atividade iniciar-se-á a 26 de julho e 7 de agosto



As inscrições decorrerão no SIIE sem qualquer penalização até dia 15 de setembro de 2019 e
depois até ao dia 1 de março de 2020 com penalização de 5%.

Pagamentos
Participantes:


Para participantes a atividade terá um custo de 450€. Este valor reflete o valor de inscrição,
com uma variação previsível há data das inscrições e os custos de operações bancárias, uma
vez que os pagamentos à organização serão efetuados em Zlotys. Incluí ainda a taxa de
contingente da FEP (50€, incluído na primeira prestação).





até 15 janeiro 2019 - 90 euros
até 15 setembro 2019 - 160 euros
até 15 março 2020 - 200 euros + 5% no caso das inscrições posteriores a 15 setembro de
2019

ISTs e CMTs:


Para ISTs e CMTs a atividade terá um custo de 340€. Este valor reflete o valor de inscrição,
com uma variação previsível há data das inscrições e os custos de operações bancárias, uma
vez que os pagamentos à organização serão efetuados em Zlotys. Incluí ainda a taxa de
contingente da FEP (50€, incluído na primeira prestação).





até 15 janeiro 2019 - 84 euros
até 15 setembro 2019 - 136 euros
até 15 março 2020 - 170 euros + 5% no caso das inscrições posteriores a 15 setembro de
2019

Nota: Caso o valor adicionado (variação previsível) ao valor de inscrição não seja suficiente para
colmatar as despesas administrativas (taxas de câmbio e operações bancárias) o acerto de valores
acontecerá na terceira prestação.
Procedimentos em Caso de Substituição e Desistência
No que diz respeito à política de reembolsos e trocas de elementos, estabelecemos que:
- São possíveis os acertos diretos/trocas entre participantes e entre ISTs, até dia 15
setembro de 2019, sendo neste caso obrigatório a comunicação das trocas à chefia de contingente.
- A taxa de contingente (€ 50) deixa de ser reembolsável a partir de 15 setembro 2019. Uma
vez que a partir dessa data passarão a ser assumidas despesas e obrigações tendo em conta o
número de participantes inscritos.
- No que diz respeito à devolução de tranches já pagas não será devolvido qualquer valor, em
nenhum momento, uma vez que a organização polaca estabeleceu que em caso de desistência não
será ressarcido qualquer valor.

- Tal como estabelecido pela organização, que em caso de desistência de equipas completas,
não só não será devolvido qualquer valor, como terá de ser pago o valor total de inscrição.

Podes contactar-nos através do e-mail: eurojam2020@escutismo.pt

As melhores saudações,

Ricardo Matos
Secretário Internacional

Sérgio Mateus
Chefe de Contingente do CNE ao EUROJAM 2020

