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All d’Informatiounen zum Jamboree  

Wat ass dat? 

En onvergiesslecht Abenteuer 

Am Summer 2020 erwaart iech en neit Abenteuer.  
Nom leschten « Eurojam » 2005, ass en nees do, vir des Kéier eng 20'000 Jonker aus ganz 
Europa (an aus der Welt) a Polen ze versammelen. De Jamboree ass organiséiert vun 
den europäesche Regioune vu WOSM a vu WAGGGS an Zesummenaarbecht mat Związek 
Harcerstwa Polskiego (ZHP) dëst ass déi polnesch Associatioun vun de Scouten a Guiden. 
Dëst Evenement ass eng super Occasioun vir zesummen d’Scoutswäerter ze liewen  an 
gläichzäiteg d’Bridderlechkeet an d’Zougehéieregkeet zum internationale 
Scoutsmouvement  ze stäerken. 

 Wéini a wou fënnt en statt? 

Komm d’Insel vum Jamboree entdecken 

Den europäesche Jamboree 2020 wäert vum 27 Juli bis de 
6 August 2020 zu Gdansk (Danzeg) a Polen 
stattfannen. Dëst op der Insel vun Sobieszewo, besser 
bekannt als Stad vun der Fräiheet, di op der baltescher Säit 
am Norde vu Polen leit. Gdansk huet eng méi wei 1000 
Joer al Geschicht, déi vill verschidden Kulturen an 
Reliounen droe sécherlech zum spezielle Charakter vun 
der Stad bäi. 

D’Insel vu Sobieszewo leit 20 Minutte mam Auto vun der 
historescher Aalstaat fort a Mette vu verschiddenen Flëss an 
dem balteschen Mier. D’Insel gelt als ekologesch Insel an 
esou lueden seng Natur an säin Mikroklima an vir se am 
Summer ze entdecken. Se huet vill verschidde Gesichter: vu 
Bëscher beim Mier bis hin zu Kilometer laange Stränn. 

 

Ënnert weiengem Thema steet de Camp? 
 
W e ’v e  o n e  s i m p l e  c a l l  f o r  y o u  :  a c t  !  
 

Devise vum europäesche Jamboree ass: ‘ ’Act! ’ ’  
All eenzele Scout kann eng undreiwend Kraaft vir sozial Changementer ginn. Erwësch a 
geff dir dengem Potential bewosst. Handel zesumme mat Scouten aus anere 
Länner, déi aner kulturell Backgrounden hunn an och aner Sprooche schwätzen. Notzt d‘ 
Zäit um Jamboree vir duerch gemeinsam erlieften Abenteuer, Gespréicher an och 
Atelieren aus dengem direkten Ëmfeld ze léieren. Fann d’Projeten wou's du gebraucht 
gëss. Duerch den Asaz vun deng Kompetenze kanns du eng Ännerung an der 
Gesellschaft duerstellen. 

D’Abenteuer waart op dech. Dreck mat eis op Play Δ . 
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Wat steet um Programm? 
De Jamboree fänkt de 27. Juli mat der Eröffnungsfeier un an hält de 6. August mat der 
Ofschlossfeier op. Ab dem 7. August ginn d’Scouten erëm lues a lues heem. 
All d’Infoen zum Jamboree dorënner och de Programme stinn um offizielle Site: 
ej2020.org 
 

De provisoreschen Oflaf vum Camp 
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Participatioun um europäeschen 
Jamboree 
 

De lëtzebuergesche Contingent 
Mir huelen als Federatioun« Scouting in Luxembourg » (SIL) um Jamboree deel. Des 
ass zesummegesat vu Memberen aus den Associatiounen Lëtzebuerger Guiden a 
Scouten (LGS) an Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg 
(FNEL). Eng Patrulle besteet aus 9 Participanten an 1 Chef. Eng Unitéit besteet aus 
4 Patrullen. Des huet en Chef d’unité den d’Kommunikatioun zwëschen dem CMT an 
de Patrulle garantéiert.  
	

CMT – Contingent management team 
D’Organisatiounsteam vum Contingent, ass eng Ekipp vu Jonk-
Erwuessenen déi d`Participanten virun a wärend dem Jamboree ënnerstëtzen. D‘ Ekipp 
vum CMT besteet aus Guiden a Scouten déi dem Contingent a villen Domainen ënnert 
d`Arem gräifen, zum Beispill: Kommunikatioun, d’Organisatioun vun der Rees, 
d’Finanzen, d’Administratioun vun den Aschreiwungen… 
	

Kontaktpersoun – Lokale grupp 
D'Organisatioun vum Camp (Lëtzebuerg Kontingent) brauch eng gutt Struktur. Dofir, all 
d'Gruppen déi wëllen hir Guiden a Scouten um nächsten europäeschen Jamboree 2020 
umellen, mussen als éischt eng Kontaktpersoun bei hierem lokale Grupp (LGS/FNEL) 
identifizéieren. Dës Kontaktpersoun ass responsabel fir d'Umeldung an fir d'bezuelen vu 
Participanten a Chef vun ärem lokale Grupp. All d'Froe sollen och iwwert dës Persoun 
lafen. Dës Persoun mëscht esou de Lien tëschent dem CMT an den Participanten, den 
Elteren an de Cheffen vun dem Grupp. D'Kontaktpersoun kritt vun eis och all néideg 
Informatiounen wärend der Preparatioun vum Jamboree. 
	

Chefs de patrouille 
D’Chef / Cheftainen de Patrouille si responsabel vir déi jonk Participanten aus hirer Patrull. 
Si musse mindestens 18 Joer am Ufank vum Jamboree hunn. Zousätzlech gëtt staark 
recommandéiert dat dësen Englesch schwätze kann.  
	

Participanten 
Wann s du wärend dem Jamboree zwëschend 14 an 18 Joer al bass, dat heescht wann s 
du tëschent dem 26 Juli 2002 an dem 26 Juli 2006 gebuer goufs, kanns du um 
Jamboree deel huelen. Et si keng Ausname méiglech wat des Datumer ugeet. 
 

IST – International service team 
Wann s du iwwer 18 Joer all bass (am Ufank vum Jamboree) gëtt et och d’Méiglechkeet 
als Volontaire  an der internationaler  Service Ekipp täteg ze ginn. Domadder hues de 
d’Méiglechkeet un engem exklusive Programm vun Aktivitéiten deelzehuelen, Polen ze 
entdecken an nei Frënn aus ganz Europa ze treffen. D’international Service Ekipp droen 
en groussen Deel zum Succès vum Jamboree bei an maachen dësen iwwerhaapt mol 
méiglech. Als Member vun esou enger Ekipp muss du prett sinn all méiglech Tâchen am 
Kontext vum Camp ze erleedegen. 
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Wei kanns du dech aschreiwen? 

Käschten 
De Präis vir deelzehuelen als Member vum Lëtzebuerger Contingent ass nach 
net definitiv fixéiert ginn, well en deelweis ofhängeg ass vun der Unzuel un Participanten. 
Mir rechnen awer mat engem Preis pro Persoun tëschent 850 Euro (minimum) 
an 1000 Euro (maximum). 
Des Käschten enthalen: d’Participatioun um Jamboree, de Kit vum Participant, D’Hin- 
a Réckrees tëschent Lëtzebuerg a Gdansk, en obligatoreschen Preparatiounsweekend 
2020 vum Lëtzebuerger Contingent. 
 

D’inscriptioun 
D’Aschreiwunge ginn de 15. Februar 2019 op an de 15. Juli 2019 ass de leschten 
Termin. D`Platze ginn nom Prinzip: „1er  arrivé, 1er servi“. D’Aschreiwung ass 
erreicht confirméiert nodeems den éischten Acompte (net rembourséierbar) iwwerwise 
gouf. Ewéi och vir all déi aner Jamboreen leeft d’Aschreiwung iwwert de lëtzebuergesche 
Contingent. Et ass net méiglech sech direkt bei der Haaptorganisatioun anzeschreiwen 
oder hinnen d’Geld ze iwwerweisen. 
 
Δ V i r  d ’P a r t i c i p a n t e n  a n  d ’C h e f s  d e  P a t r o u i l l e  

D’Umeldung, dat heescht d’Aschreiwung an d’Iwwerweisung, ginn iwwert äre lokalen 
FNEL oder LGS Grupp realiséiert,  d.h. vun Ärer Kontaktpersoun - lokale Grupp. 
Wann et eenzel Participanten ouni Chef ginn, gëtt et d‘Meiglechkeet enger anerer net 
voller Patrull mat Chef bäigesat ze ginn. Mir behaalen eis d'Recht, Participanten ze 
refuséieren, am Fall wou mer net genuch Cheffen hatten. Opgepasst, och wann dir iech 
eenzel aschreift leeft dëst nach ëmmer iwwert äre lokale Grupp. Äre 
Responsabel/Gruppechef muss ärer Participatioun zoustëmmen. Mir kennen keng eenzel 
Aschreiwungen vun Elteren oder Participanten unhuelen. Mir als Contingent halen den 
Kontakt mam Gruppechef, respektiv mat der Kontaktpersoun vum Grupp. 
Vir d’Iwwerweisungen stellen mir de Gruppen Rechnungen aus an dës iwwerweisen eis 
dann den Total. 
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Δ v i r  d ’I S T  

D’ISTen mellen sech individuell an direkt beim CMT un. Dëst gelt och vir d’Bezuelen. Den 
IST kritt d'Bank Donnéen esou wei d'Referenz vir den Virement bei senger Aschreiwung. 
 
Δ V i r  d ’M e m b e r e n  v u m  C M T  

Vir Member vun der Organisatiounsekipp vum Contingent (CMT) ze ginn, mellt iech iwwer 
Mail direkt bei eis vir weider Informatiounen. 
 

Timeline vun den Rechnungen 
1.Acompte Bei der Aschreiwung 100€ (net rembourséierbar) 
2.Acompte Bis de 15. Juli 2019 500€ 
3.Acompte Bis den 15.Januar 2020 Montant nach net definiéiert 
 

Compte bancaire 
All d‘ Iwwerweisunge ginn un de Konto vum Lëtzebuerger Contingent. D’Detailer ginn 
un déi respektiv Kontaktpersoune geschéckt. 
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Kontakter vum contingent 
 
Weider Informatioune vum Contingent (Neiegkeeten, de CMT an d’Coordonnéen) a vum 
Jamboree 2020 sinn op eisem Internetsite disponibel: https://ej2020.sil . lu 
 
 
Du fënns eis och op Facebook : https://www.facebook.com/ej2020lu/ 
 
 
Wann nach Froen opbleiwen, zeck net eis ze kontaktéieren : ej2020@sil . lu 
 
 

 
 
 
 

#ej2020lu 
#ej2020 
#europeanjamboree2020 
#scoutsandguidesACT 
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