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Villkor för ansökan och deltagande i den svenska kontingenten
till världsscoutjamboreen i Nordamerika 2019
Ansökningar till den svenska kontingenten till världsscoutjamboreen i Nordamerika 2019 är
bindande.
•
•
•

Du kan ansöka som deltagare om du är född under perioden 22 juli 2001 - 21 juli 2005.
Du kan söka som IST om du kommer vara äldre än 18 år den 21 juli 2019.
Du kan söka som avdelningsledare om du kommer vara äldre än 18 år den 12 oktober
2018.

När jag ansöker till den svenska kontingenten försäkrar jag att jag till min kännedom är fysiskt
och psykiskt kapabel att genomföra arrangemanget. Om jag är under 18 år och ansöker till den
svenska kontingenten ska min vårdnadshavare försäkra att jag till min vårdnadshavares
kännedom är fysiskt och psykiskt kapabel att genomföra arrangemanget.
Deltagare och IST ska i samband med ansökan också göra en skriftlig försäkran att villkoren
accepteras för att ansökan ska anses giltig. Det görs genom att skriva under den blankett som
tillhandahålls vid ansökan och returneras till Scouterna. Ansökningar som saknar en skriftlig
försäkran har Scouterna rätt att stryka. Målsmans skriftliga godkännande behövs för ansökningar
som gäller en person som är under 18 år vid ansökningstillfället.
Den som ansökt som deltagare eller IST är skyldig att betala hela arrangemangsavgiften (se
nedan), med följande undantag:
1. Den som avanmäler sig innan ansökningstiden har gått ut stryks från listorna och ingen
betalning behöver erläggas. Om ansökningsavgiften har erlagts så återbetalas den.
Observera att avanmälan ska ske skriftligen till jamboree@scouterna.se, muntlig
avanmälan gäller ej.
2. Den som ansökt men inte blir antagen, erlägger ingen arrangemangsavgift och om
ansökningssavgiften har erlagts återbetalas den.
Avdelningsledare ska vid besked om antagning dock senast 31 juli 2018 göra en skriftlig
försäkran att villkoren accepteras för att antagningen ska anses giltig. Det görs genom att skriva
under den blankett som tillhandahålls vid ansökan och returneras till Scouterna. Antagningar
som saknar en skriftlig försäkran har Scouterna rätt att stryka.
Den som ansökt som avdelningsledare är skyldig att betala hela arrangemangsavgiften (se nedan),
med följande undantag:
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1. Den som avanmäler sig innan ansökningstiden har gått ut stryks från listorna och ingen
betalning behöver erläggas. Observera att avanmälan ska ske skriftligen till
jamboree@scouterna.se, muntlig avanmälan gäller ej.
2. Den som tackar nej till ett antagningsbesked dock senast 31 juli 2018 stryks från listorna
och ingen betalning behöver erläggas. Observera att det krävs ett skriftligt svar om den
sökande inte vill acceptera antagningsbeskedet till jamboree@scouterna.se.
3. Den som ansökt men inte blir antagen erlägger ingen arrangemangsavgift.
Om det efter besked om antagning framkommer att den som blivit antagen till arrangemanget
inte anses förmögen att på ett tryggt och säkert sätt delta, kan Scouterna neka deltagande. Om
det beror på att felaktiga uppgifter lämnats i ansökan är inte Scouterna skyldiga att återbetala den
erlagda arrangemangsavgiften och skyldighet kvarstår att betala hela arrangemangsavgiften om
detta inte redan är gjort.
Det är den sökandes ansvar att ha ett giltigt pass, söka och bekosta ESTA (inresetillstånd) och
vid behov söka och bekosta visum för inresa till USA för den period som arrangemanget avser.
Det är den sökandes ansvar att ta reda på om visum krävs. Om deltagande hindras genom
ogiltigt eller saknat pass, ogiltigt eller saknat ESTA eller ogiltigt eller saknat visum är det inte
Scouternas ansvar och ingen återbetalning kommer ske av arrangemangsavgiften.
Om Scouterna gör utlägg för att täcka kostnaderna i samband med sjukvård och/eller
medicinering och som inte täcks av den försäkring som ingår i arrangemanget kommer dessa
kostnader att faktureras till den som utlägget avser eller till vårdnadshavare om utlägget gäller en
deltagare under 18 år.
Den sökande förbinder sig att följa Scouternas policy i samband med deltagandet i den svenska
kontingenten.
Den som söker som avdelningsledare eller IST förbinder sig att kunna visa upp ett utdrag ur
belastningsregistret som inte är äldre ett år samt att ha ett godkänt intyg från Trygga möten som
inte är äldre än tre år.
Betalning för deltagande i den svenska kontingenten till världsscoutjamboreen i
Nordamerika 2019
Arrangemangsavgiften är för de olika deltagarkategorierna följande:
•
•
•
•
•
•

Deltagare (14 - 17 år) med rundresa: 39 500 kr
Deltagare (14 - 17 år) utan rundresa: 27 000 kr
Avdelningsledare med rundresa: 29 500 kr
Avdelningsledare utan rundresa: 22 000 kr
IST: 16 000 kr
CMT (kontingentledning): 10 000 kr (antagen innan 30/9 2018) och 22 000 kr (antagen
efter 30/9 2018)

Betalning av arrangemangsavgiften delas upp i en ansökningsavgift (med undantag för
avdelningsledare), en antagningsavgift och en eller två delbetalningar.
Scouterna förbehåller sig rätten att stryka en ansökan om inte ansökningsavgiften har kommit in
på Scouternas konto.
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Deltagare med rundresa
3 000 kr vid ansökan
8 000 kr vid antagning senast 31/8 2018
14 250 kr för rundresa betalas senast 30/11 2018
14 250 kr för rundresa betalas senast 31/3 2019
Deltagare utan rundresa
3 000 kr vid ansökan
8 000 kr vid antagning senast 31/8 2018
8 000 kr utan rundresa betalas senast 30/11 2018
8 000 kr utan rundresa betalas senast 31/3 2019
Ledare med rundresa
8 000 kr i samband med besked om antagning (dock senast 31/8)
10 750 kr betalas senast 30/11 2018
10 750 kr betalas senast 31/3 2019
Ledare utan rundresa
8 000 kr i samband med besked om antagning (dock senast 31/8)
7 000 kr betalas senast 30/11 2018
7 000 kr betalas senast 31/3 2019
IST
3 000 kr vid ansökan
8 000 kr i samband med besked om antagning (dock senast 31/8)
5 000 kr betalas senast 31/3 2019
CMT antagna innan 30/9 2018
5 000 kr senast 30/5 2018
5 000 kr senast 31/12 2018
CMT antagna efter 30/9 2018
8 000 kr senast en månad efter antagning
14 000 kr senast 31/3 2019
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