27 juliol – 6 agost
Gdansk, Polònia

Dossier del
contingent català

EUROPEAN JAMBOREE 2020
Una nova aventura escolta i guia t’espera l’estiu de 2020. Després de l’últim Eurojam de
2005 al Regne Unit, l’European Jamboree torna per reunir joves de tot Europa a Gdansk,
Polònia, per celebrar i oferir els valors escoltes i guies, enfortir la nostra comunitat
internacional i oferir els i les joves d’Europa l’oportunitat de conèixer-se i aprendre els
uns dels altres. Marca la data al calendari del 27 de juliol al 6 d’agost de 2020, i inscriute al teu contingent nacional per a l’European Jamboree de 2020.

CONCEPTE DEL PROGRAMA
El concepte i el programa educatiu de
l’European Jamboree de 2020 està basat en el
treball previ de la candidatura “Be the Spark”
per a la Jamboree Mundial, però a més se li ha
fet una volta més per adaptar-lo al context
europeu.

OBJECTIUS EDUCATIUS
⊗ Encoratjar escoltes i guies a descobrir el seu potencial de generació de canvi,
⊗ Despertar consciència en els escoltes i les guies sobre els reptes d’Europa i del món, així
com la seva responsabilitat envers les comunitats locals,
⊗ Adquirir coneixement sobre com actuar com a ciutadania activa a Europa i al món,
⊗ Construir obertura cap a la resta per viure en pau,
⊗ Aprendre com acollir reptes, desenvolupar resiliència, adquirir seguretat en un i una
mateixa i despertat la necessitat de creixement constant,
⊗ Despertar consciència, desenvolupar activitat i perfilar actituds per assolir els objectius
de l’agenda 2023 de les Nacions Unides pel Desenvolupament Sostenible a través de la
creació d’un ambient d’aprenentatge per als i les joves líders de comunitats locals,
⊗ Oferir una oportunitat d’experimentar extraordinàries aventures al terreny d’acampada
de Sobieszewo.

El programa modular inclourà
⊗ Activitats in situ amb tallers, sessions temàtiques amb especialistes i activitats de grup
donant suport a les comunitats de l’Illa de Sobieszewo.
⊗ Excursions a indrets propers, jocs i aventures a l’illa que inclouen navegar, descobrir la
reserva natural, explorar el bosc, relaxar-se sota el sol i nedar en les fascinants platges del
Mar Bàltic.
⊗ Servei a les comunitats locals amb el suport del Departament Nacional Forestal, viatges a
la regió de Casubia, jocs per la ciutat i visites a institucions culturals.
A la nit hi haurà nombroses oportunitats per gaudir de l’entorn internacional a les carpes amb
tallers, cafeteries i clubs de debat. A més, tindrà lloc un programa complementari per al
voluntariat (IST).

PARTICIPANTS
Tots i totes les escoltes i guies que tinguin entre 14 i 18 anys (persones nascudes
entre el 26 de juliol de 2002 i no més tard de 2006) són benvingudes a participar
a l'European Jamboree 2020.
A més, els i les caps responsables dels grups del contingent haurien de tenir
almenys
22
anys
abans
de
l'inici
del
Jamboree.

VOLUNTARIS (IST)
Es convida als escoltes i les guies que tinguin
almenys 18 anys el primer dia de la Jamboree a
unir-se a l’equip de servei internacional
(International Service Team, IST). Durant el
campament, el voluntariat tindran tasques
assignades en diversos àmbits, però també
tindran temps per relaxar-se i gaudir d’activitats
especialment dissenyades per a l’equip.
El voluntariat ha de poder comunicar-se en anglès
i estar disposat a realitzar qualsevol tasca
necessària per al Jamboree. A més, han de
registrar-se com a membres d’un contingent
nacional.

INSCRIPCIÓ
Com s’acostuma a fer en molts Jamborees, per permetre la participació del major
nombre de països i per demostrar la solidaritat entre escoltes i guies, les quotes de
l’European Jamboree es divideixen en categories basades en el PIB de cada país, en
el nostre cas, la categoria C.
El cost de participació per al contingent català serà:
- 1650 zloty polonesos per cada participant, establerts per l’organització
polonesa (uns 385€ al canvi de juny de 2018).
- 95€ com a quota de contingent català, que inclou kit de participació,
assegurança de participació en activitats internacionals, despeses de gestió
de pagaments del contingent català, entre d’altres).
Les quotes de participació es pagaran en la moneda polonesa, l’zloty polonès, ja
que és la moneda que ha establert l’esdeveniment, mentre que el pagament de la
quota del contingent podrà pagar-se en euros, ja que correspon a despeses
internes que s’aniran assumin al llarg de l’organització de l’esdeveniment.
Més endavant, publicarem els períodes de pagament i les dates límit per realitzar
els ingressos, juntament amb els comptes bancaris on realitzar els ingressos i les
formes de pagament.

Política de cancel·lació
La informació sobre la política de cancel·lació disponible fins al moment estableix
que no serà possible retornar la quota de participació. Tanmateix, sí serà possible
fer canvis substituint unes persones inscrites per unes altres (per exemple, es
podran canviar 3 noms de participants).

Inscripció de participants, caps i voluntariat
La inscripció pot realitzar-se per unitats (9 participants + 1 cap major de 22 anys,
tal com marquen les normes de l’esdeveniment), o de manera individual (com a
participant o cap). En el cas de comptar amb participants o caps amb diversitat
funciona, la ràtio ha de ser de 8 participants + 2 caps)..
Per inscriure-us, heu d’omplir aquest formulari en línia.

CONTACTE
Web oficial: www.ej2020.org
Instagram oficial: @europeanjamboree2020
E-mail de contacte del contingent català: europeanjamboree@fceg.cat

Ens veiem a Gdansk!

