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Gebrauchsuweisung fir desen 2.Newsletter
Moien,
Eise lëtzebuerger Contingent wiisst lues a lues. Et ass awer nach Zäit sech eis
unzeschléissen fir des eenzegaarteg Geleeënheet net ze verpassen.
Mat dësem zweeten Newsletter wëlle mer iech engersäits en puer nei Informatiounen
iwwert den Eurojam 2020 ginn an anerersäits ass et en Rappell mat den Infoen déi schon
am eischten Newsletter stoungen.
Hei kritt der eng genau Erklärung zu de verschiddene Präisser, den Délaisen an deenen ee
bezuelen muss a wei een sech aschreift.
Des weidere kritt der e puer Äntwerten op allgemeng Froen, déi mir an dene leschte
Méint gestallt kruten.
Fir de lëtzebuerger Contingent,
Ären CMT.

Logo vum Contingent
Mir sichen e Logo fir eise Contingent
Scheckt eis är scheinsten Iddien
De lëtzebuerger Contingent sicht e Logo fir den Eurojam, deen 2020 a Polen stattfënnt.
Hei e puer Elementer, déi am Logo musse virkommen
• Grafesch Elementer vum Eurojam (den offizielle Logo, d’Schrëft)
• « European Jamboree 2020 »
• De Logo vu Scouting in Luxembourg oder just « Scouting in Luxembourg » dra
schreiwen
• « Luxembourg » oder «Lëtzebuerg »
• Maximum 6 Faarwen
Dëse Logo soll fir folgend Saache benotzt ginn:
• All méiglech Dokumenter vum Contingent
• Internetsite a sozial Netzwierker vum Contingent
• Gadgete vum Contingent
Schéckt eis är Entwerf op ej2020@sil.lu bis den 1. Septem ber 2019. Dir kennt eis et a
Form vun engem Dokument an der bescht méiglecher Qualitéit (AI, JPEG, PNG, PDF)
oder als Foto vun der Zeechnung schécken. Mir probéieren et dann sou gutt wei méiglech
ëmzesetzen.
Hei kennt der déi offiziell Logoe vum Jamboree eroflueden Europeen Jam boree 2020
logo
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Wei mëllen ech mech un?
Hei fannt der eng genau Erklärung wéi der iech kënnt fir mam lëtzebuerger Contingent
fir den nächsten europäesche Jamboree aschreiwen

Ech sinn d’Kontaktpersoun aus mengem Grupp
Kontrolléieren
• Ech sinn aktive
Member an engem LGS
oder FNEL's Grupp
• Ech hunn op mannst 18
Joer
• Ech kann (eventuell)
sëlwer mat op den
Eurojam goen
• Ech sinn (eventuell) de
Gruppechef oder en
aneren Erwuessenen
Chef, deen dës Aufgab
iwwerhëlt
• Ech sinn disponibel
wärend den
Aschreiwunge vun de
Memberen aus
mengem Grupp

Responsabilitéiten
• Ech stellen den direkte
Kontakt tëschent
mengem Grupp an
dem CMT hier
• Ech sinn dofir
responsabel, all
Informatiounen iwwert
den Eurojam u mäi
Grupp weider ze leeden
• Ech maachen
Reklamm fir den
Eurojam a mengem
Grupp
• Ech sinn responsabel fir
d'Daten ze sammele
vun deene Persounen,
déi sech fir den
Jamboree aschreiwen

Aufgaben
• Ech géreieren all
d'Aschreiwunge vu
mengem Grupp op der
Internetseit vum
Contingent
• Ech informéieren de
CMT am Fall vun
Ännerungen an den
Aschreiwungen
• Ech sammelen d'Froe
vu menge Memberen a
ginn dës weider un de
CMT
• Ech suergen dofir, dass
meng Memberen
d'Acompten zur Zäit
iwwerweisen

Ech well mech als Participant umellen
Kontrolléieren
• Ech sinn aktive
Member an
engem LGS oder
FNEL's Grupp
• Ech sinn tëschent
dem 26 Juli 2002
an dem 26 Juli
2006 gebuer
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Aschreiwen
• Ech froe mäin
Chef/d'Kontaktpersoun aus
mengem Grupp fir
mech am System
anzedroen (och
wann ech deen
eenzege
Participant aus
mengem Grupp
sinn)
• Ech ginn him déi
néideg
Informatiounen
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Ech well mech als Chef umellen
Kontrolléieren
• Ech sinn aktive
Member an
engem LGS oder
FNEL's Grupp
• Ech hunn 18 Joer
oder méi am
Ufank vum
Jamboree
• Ech hunn eng
aktuell
Cheffeformatioun
• Ech schwätzen
Englesch (vu
Virdeel)

Aschreiwen
• Ech froe mäin
Chef/d'Kontaktpersoun aus
mengem Grupp fir
mech am System
anzedroen
• Ech ginn him déi
néideg
Informatiounen

Bezuelen
• Ech iwwerweisen
den Acompte u
mäin Grupp, deen
en dann weider un
de Contingent
iwwerweist

Wichteg :
D’Unzuel u Cheffeplazen hänkt vun der Unzuel u Participanten of, déi matginn. Et ass 1
Chef fir 9 Participanten.

Ech well mech als IST umellen
Kontrolléieren
• Ech sinn aktive
Member an engem
LGS oder FNEL's
Grupp
• Ech hunn 18 Joer
oder méi am Ufank
vum Jamboree
• Ech schwätze gutt
Englesch
• Ech si flexibel a
bereet all méiglech
Aarbecht ze
iwwerhuelen an dëst
och zu verschidden
Zäiten am Dag

Aschreiwen
• Ech froe mäin Chef/
d'Kontakt- persoun
aus mengem Grupp
fir mech am System
anzedroen
• Ech ginn him déi
néideg
Informatiounen

Bezuelen
• Ech iwwerweisen
den Accompte u
mäin Grupp, deen en
dann weider un de
Contingent
iwwerweist
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4. Weivill kascht et?
Hei fannt dir eng Iwwersiicht iwwert déi verschidde Präisser fir den Eurojam 2020.

Praisser fir Participanten, Cheffen an Ist
Katégorie

Präiss (estimatif)

Am Präiss mat abegraff :

Participant

850€ – 1000€

• Den Jamboree 2020
• De Programm an all d’Aktivitéiten um
Eurojam
• Iessen an Drénken um Jamboree
• Kit vum Participant vum Jamboree
• d’Gadgeten vum lëtzebuerger Contingent
• medezinesch Versuergung um Jamboree
• e Preparatiounsweekend
• eng Assurance vum Contingent
• den Transport Aller-Retour vu Lëtzebuerg op
Gdansk

Chef

850€ – 1000€

• Den Jamboree 2020
• De Programm an all d’Aktivitéiten um
Eurojam
• Iessen an Drénken um Jamboree
• Kit vum Chef vum Jamboree
• d’Gadgeten vum lëtzebuerger Contingent
• medezinesch Versuergung um Jamboree
• e Preparatiounsweekend
• eng Assurance vum Contingent
• den Transport Aller-Retour vu Lëtzebuerg op
Gdansk

IST *

400€ – 600€

•
•
•
•
•
•
•
•

Eng Preparatioun um Jamboree selwer
De Programm an Aktivitéiten um Eurojam
Iessen an Drénken um Jamboree
Kit vum IST vum Jamboree
d’Gadgeten vum lëtzebuerger Contingent
medezinesch Versuergung um Jamboree
e Preparatiounsweekend
eng Assurance vum Contingent

* Wichteg:
Am Präis fir d’ISTen ass den Aller-Retour net mat abegraff! D’ISTen hëllefe beim Op- an
Ofriichte vum Camp. Si mussen de 25. Juli um Cam p ukom m en a bléiwe bis den 8.
August 2020. Dës Datumer kënnen nach änneren, dëst ass dovun ofhängeg, wéi eng
Aufgaben d’ISTen wielen. Si fueren also net mam Rescht vum Contingent zesummen a
mussen dofir hiren Transport sëlwer organiséieren.
D’Isten, déi aus engem anere Land wéi Lëtzebuerg wellen ureesen (z.B. vun der Uni aus)
kënnen dëst natierlech maachen, si musse just dem CMT Bescheed soen.
Den CMT stellt awer en Kontakt tëschent all den ISTen hier, fir dass den Transport kann
zesummen organiséiert ginn.
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5. Weini sinn d’Délaisen?
Délais fir d’Aschreiwung :
Hei fannt der eng Tabell mat den Aschreiwungsdélaisen:

Katégorie

Ufank vun den
Aschreiwungen

Schluss
vun
Aschreiwungen

Participant
Chef
IST

15. Februar 2019
15. Februar 2019
15. Februar 2019

15. Juli 2019
15. Juli 2019
31. Oktober 2019

den

Délais fir ze iwerweisen:
Mir hunn d’Délaisen par Rapport zum éischten Newsletter liicht verännert. Hei fannt der
eng aktualiséiert Tabell mat den Datumer, déi ee soll anhalen:

Tranches

Iwwerweisen bis den

Montant

1. Acom pte
2. Acom pte

Bei der Aschreiwung
Bis den 31. August 2019
Bis den 30. November 2019
Bis den 29. Februar 2020

100€* fir all Mënsch
500€ fir Participanten a Cheffen
250 € fir ISTen
Nach net festgesaat

3. Acom pte

* Wichteg:
Dir sidd eréischt ageschriwwen, wann den éischten Acompte bezuelt ass. Dësen ass
definitiv an net rembourséierbar.

Iwwerweisung
De gesamten Acompte muss vum Grupp un de Konto vum Lëtzebuerger Contingent
iwwerwise ginn. Eng Rechnung an d’Bankdate ginn no der Aschreiwung per Mail un
d’Kontaktpersoun aus dem jeeweilegen Grupp geschéckt.
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6. Weider Froen?
Weini ass de Preparatiounsweekend ?
De Preparatiounsweekend fënnt fir all Participant, Chef an IST den 9-10 Mee 2020 am
Neihaischen statt.

Wei maachen ech Reklamm a mengem Grupp?
Hei
fannt
der
all
eis
Dokumenter
(Powerpoint,
Flyeren,
Newsletter) :
https://ej2020.sil.lu/downloads/
Als Contingent si mir iwwert eis eege Weeër präsent (Internetsäit, Facebook, Instagram).
Wann dir sëlwer eppes iwwert den Eurojam post, kënnt der eis gären dra markéieren an
den Hashtag #ej2020lu benotzen.

Sinn Aktiviteite virgesinn, fir Geld ze sammelen?
Nee, de lëtzebuerger Contingent organiséiert näischt fir dësen Zweck. Mee mir
encouragéieren all Iddi an Aktioun déi zum Finanzement vun de Membere bäidréit. Dës
kënne souwuel vun eenzel Persounen, wéi och vum ganze Grupp organiséiert ginn.

Ass et meiglech eng Reduktioun oder ugepassten
Delaise fir ze bezuelen ze kreien?
Am Moment kenne mir keng Reduktioun erméiglechen. Am Fall wou et schwiereg ass,
d’Acompte rechtzäiteg ze bezuelen, siche mer eng gemeinsam Léisung. Mir kennen
d’Delaise vun den Acompte an eenzelen Fäll upassen. Et kann ee probéieren eng finanziell
Ënnerstëtzung iwwert de „Fond de solidarité européen de l’Erasmus+“ ze kréien, hei gëtt
et awer keng Garantie, dass dësen accordéiert gëtt.

Ass et meiglech,
anzeschreiwen?

Jonker

mat

enger

Behennerung

Jo, dëst ass méiglech. An dem Fall gëtt eng Patrull mat 8 Participanten an 2 Cheffe gebilt,
fir dass dee Participant e Chef als Begleedung dobäi huet.

Kann ech den Jamboree als Elteren besichen ?
Jo, et ginn « Visiteurs Deeg » um Jamboree, dës ginn awer net vum lëtzebuerger
Contingent mee vun dem Organisatiounsteam vum Eurojam sëlwer organiséiert. Dofir
muss ee sech direkt un si wende fir eng Visitt ze reservéieren. D’Visiteuren hunn keen
Accès op all d’Beräicher vum Site an et ka virkommen, dass äert Kand den Dag vun der
Visitt eng Aktivitéit ausserhalb vum Site huet.

Sinn Deieren um Jamboree erlaabt?
Nee, dir kennt är Hausdéieren net mathuelen, Deiere sinn um Site vum Jamboree
verbueden.
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Gett et eng Creche fir meng Kanner ze versuergen?
Jo, et gett eng « Campcrèche » awer just fir d’Kanner vum CMT. Dës Crèche ass fir Kanner
bis 13 Joer.

Maachen d’Isten näischt anescht ewei schaffen ?
D’ISTen schaffen a Patrullen (international) mee hunn och d’Recht op e Programm mat
Aktivitéiten an op Fräizäit. Sou ass den Jamboree och fir d’ISTen eng gutt Geleeënheet néi
Leit kennen ze léieren a flott Saachen ze erliewen. Et ginn Eventer an Aktivitéite just fir
d’ISTen. D’Erfarung als IST dréit sech ronderëm folgend 3 Beschäftegungen : d’Aarbecht,
Aktivitéiten an der Fräizäit (raschten, néi Leit kenneléieren, aner Beschäftegungen) an
d’Aventure.
D’ISTen hunn d’Geleeënheet op eng flott a beräicherend Erfarung.

Wei sinn ech versechert ?
Als Member vun den LGS an der FNEL bass du automatesch mat enger Haftflicht a
„Personenschadensversicherung“ verséchert. Dës Assurance gëllt natierlech och fir den
Jamboree. All Participant ass fir seng eege Saachen, déi e mat op de Camp hëlt,
responsabel.
D’Organisatioun vum Jamboree iwwerhëlt keng Responsabilitéit bei selwer verschëlden
Accidenter, déi wärend dem Camp geschéien.

Wat sinn d’ Konditiounen fir d’Annulatioun ?
All Annulatioun muss sou séier wei méiglech u folgend Adress geschéckt ginn :
ej2020@sil.lu
Am Fall wou en seng Aschreiwung annuléiert gi méiglech Remboursementer vu Fall zu
Fall beschwat, ofhängeg vum jeeweilegen Zäitpunkt.
D’Organisatioun vum Jamboree ass net responsabel dofir, wann de Camp duerch folgend
Grënn ofgesot oder fréizäiteg ofgebrach gëtt: Reesverbuet vum Ausseministère,
Annulatioun vum Camp duerch d’Polnesch Organisatioun... An deene Fäll kann d’Geld
vum Camp net zeréck bezuelt ginn.
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7. kontakter vum contingent
All wichteg Informatiounen iwwert den lëtzebuerger Contingent (Neiegkeeten,
Downloads, CMT an Kontaktdaten) an iwwert den Jamboree 2020 fannt dir op eisem
Internetsite:
https://ej2020.sil.lu
Dir fannt eis och op Facebook : https://www.facebook.com /ej2020lu/
An op Instagram: https://www.instagram .com /ej2020lu/

Bei weideren Froen zeckt net eis eng Mail ze schécken: ej2020@ sil.lu

#

#ej2020lu
#ej2020
#europeanjamboree2020
#scoutsandguidesACT
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