
 

24. Światowe Jamboree Skautowe 

Unlock the New World - Uwolnij Nowy 
Świat! 

22 lipca – 2 sierpnia 2019 roku 

The Summit Bechtel Family National Scout Reserve 
(Zachodnia Wirginia) 

 

Czym jest Światowe Jamboree Skautowe?  

Światowe Jamboree Skautowe to jedno z najbardziej 
ekscytujących wydarzeń w życiu każdego harcerza.  W 2019 
roku jest organizowane wspólnie przez trzy organizacje – 
amerykańską, kanadyjską i meksykańską. 

Jamboree jest zlotem, podczas którego każdy z nas może 
spotkać ponad 30 000 skautów z całego świata i dzięki temu 
poznać nowe kultury, udoskonalić umiejętności językowe, spróbować rzeczy, których nigdy nie próbował, 
zagrać w nieznane gry skautowe i przeżyć niesamowitą przygodę, jakiej nie każdy ma okazję doświadczyć. Zlot 
jest przepełniony rozmaitymi zajęciami, które rozwijają harcerzy pod wieloma względami. Program podzielony 
jest na on-site (na terenie zlotu) i off-site (poza terenem). Część czasu podczas Jamboree jest wolny, 
bez narzuconych zajęć. Można wtedy korzystać z atrakcji przygotowanych przez inne kontyngenty, zaglądać 
do namiotów obcych krajów. To czas na nawiązanie nowych przyjaźni i zainspirowanie się innymi kulturami. 

Dla całego kontyngentu (uczestników, patrolowych oraz IST) przewidziany jest przed lub po Jamboree udział 
w programie Home Hospitality (w skrócie HoHo) czyli 2-3 dniowej gościnie w domach Polonii amerykańskiej. 

Istnieje również możliwość przylotu do Stanów Zjednoczonych wcześniej lub wylotu później (aby skorzystać 
z okazji i pozwiedzać), co oczywiście łączy się z podwyższeniem kosztów. 

Kto może wziąć udział? 

W Jamboree mogą wziąć udział tylko osoby urodzone pomiędzy 22 lipca 2001 a 21 lipca 2005 roku. Każdy 
harcerz ma tylko jedną okazję pojechania na ten zlot w charakterze uczestnika – koniecznie trzeba ją 
wykorzystać! 

Uczestnicy są podzieleni na dziewięcioosobowe patrole, którym dowodzi pełnoletni zastępowy, a cztery 
zastępy tworzą jedną drużynę. 

Aby zostać uczestnikiem Jamboree należy spełnić następujące warunki: być członkiem ZHP, być wpisanym 
do systemu ewidencji i mieć opłacone składki członkowskie za rok 2017, być urodzonym między 22.07.2001 r. 
a 21.07.2005 r, do 30.10.2017 r. mieć złożone Przyrzeczenie Harcerskie, być członkiem zastępu zlotowego 
stworzonego przez zastępowego mianowanego przez komendę reprezentacji, porozumiewać się przynajmniej 
w jednym języku obcym, preferowany angielski (są jeszcze prawie dwa lata, by nadrobić zaległości, 

nie martwcie się 😉 ), dokonywać wpłat wpisowego w określonych harmonogramem terminach, realizować 
z zastępem zadania przedzlotowe. 

 

 

 



Koszt 

W zależności od kursu dolara amerykańskiego, koszt Jamboree wyniesie mniej-więcej 8700,00 PLN (+ wiza 
i kieszonkowe). 

Zgodnie z założeniami koncepcji organizacyjnej J19 wpłata uczestnika i kadry składa się z dwóch elementów: 

1. PF – Participation Fee (wpisowe na Jamboree) – 957,00 USD (w dolarach amerykańskich) 
2. CF – Contingent Fee (koszty uczestnictwa ZHP) – 4200,00 PLN (w złotych polskich) (np. wyprawka, koszty 

obsługi księgowej itp.) 

+ koszt wizy nieemigracyjnej B – 160,00 USD (w dolarach amerykańskich) 

wartość wizy wjazdowej na teren USA (liczonej w dolarach amerykańskich), której termin poniesienia jest dowolnie określony 
w zakresie początkowym, ale nie może przekroczyć terminu 31 lipca 2019 roku i realizowany jest samodzielnie przez 
uczestników i kadrę 

Kwoty PF i CF odpowiednio w dolarach amerykańskich i złotych polskich mają być płacone w następujących terminach 
(na odpowiednie konta – więcej informacji po zgłoszeniu dla zainteresowanych): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy zgłoszeń 

Na zgłoszenia czekam do końca września 2017 roku pod adresem mailowym: emilia.wlodek@zhp.net.pl 
(w tytule maila proszę napisać „Zgłoszenie – Jamboree 2019, imię i nazwisko”, a w treści podać datę urodzenia, 
drużynę oraz numer kontaktowy). Bardzo proszę o przemyślane zgłoszenia, ponieważ ważna jest 
jak największa liczba osób do patrolu. W przypadku wniesienia pierwszej wpłaty (o tym w późniejszych 
terminach, po pozytywnym przejściu zgłoszenia naszego zastępu) i późniejszej rezygnacji, pieniądze 
nie zostaną zwrócone – organizatorzy traktują je, jako zadatek. 

Oczywiście, z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania, jeśli tylko będę w stanie 😊 

Przydatne strony: https://jamboree2019.zhp.pl, https://www.facebook.com/jamboree2019.zhp/. 

 

Kilka słów na koniec 

Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w Jamboree. Jest to jedna z niewielu okazji na tak niesamowitą przygodę 

(może i przygodę życia?) 😊 Jamboree Skautowe to nie jest zwykły obóz – to wyjazd, na który każdy skaut 
czeka z niecierpliwością, bo ilość wspomnień i przyjaciół, jaką z niego przywiezie jest nieporównywalnie 

wyższa od wysiłku i kwoty w niego włożonej 😉 Międzynarodowe zloty to niesamowite doświadczenie, 
które może wywołać prawdziwą skautową pasję. A kto wie? Może wśród was kryje się pełna pomysłów głowa 

przyszłego drużynowego? 😉 

 

pwd. Emilia Włodek HO 


