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 Sid 1 

Deltagare 

Villkor för ansökan och deltagande i den svenska kontingenten 

till världsscoutjamboreen i Korea 2023 

För att delta som deltagare måste den sökande vara född tidigast 22 juli 2005 och senast 31 juli 
2009 samt vid ansökningstillfället och under hela deltagandet i den svenska kontingenten till 
världsscoutjamboreen i Korea 2023 (“Arrangemanget”) vara medlem i Scouterna eller 
samverkansorganisation till Scouterna. 

Ansökan om deltagande (“Ansökan”) sker genom att den sökandes vårdnadshavare skickar in 
korrekt ifyllt ansökningsformulär digitalt via Scoutnet samt betalar första delbetalningen 
(“Ansökningsavgiften”). Ansökan är bindande efter sista ansökningsdagen. Inskickat 
ansökningsformulär utan inbetald Ansökningsavgift kommer inte ses som en komplett Ansökan.  

Total avgift för deltagare (“Arrangemangsavgiften”) är 35 600 kr uppdelat på fyra olika 
betalningstillfällen.  

• 3 000 kr i Ansökningsavgift betalas direkt vid ansökan  

• 8 000 kr betalas vid antagning, dock senast 31/8 2022 

• 12 300 kr betalas senast 30/11 2022 

• 12 300 kr betalas senast 31/3 2023 

Betalningsinstruktioner skickas ut via epost. 

Den som ansökt är skyldig att betala hela Arrangemangsavgiften, med följande undantag:  

• Den som avanmäler sig skriftligt till wsj2023@scouterna.se innan ansökningstiden har 
gått ut stryks från listorna och ingen betalning behöver erläggas. Om Ansökningsavgiften 
har erlagts så återbetalas den.  

• Den som ansökt men inte blir antagen, erlägger ingen Arrangemangsavgift och om 
Ansökningsavgiften har erlagts återbetalas den. 

• I det fall Arrangemanget blir inställt eller den svenska kontingenten ställer in sitt 

deltagande återbetalas Arrangemangsavgiften efter avdrag för de kostnader Scouterna vid 
beslutstillfället redan betalat ut eller genom avtal förbundit sig till utan möjlighet till 
återbetalning. 

Vid Ansökan försäkrar vårdnadshavare att den sökande är fysiskt och psykiskt kapabel att 
genomföra Arrangemanget. Om det efter besked om antagning framkommer att den som blivit 
antagen till Arrangemanget inte anses förmögen att på ett tryggt och säkert sätt del ta, 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 och vid behov söka och bekosta visum för 
inresa till Korea för den period som Arrangemanget avser. Eventuella krav på vaccination som 
ställs för inresa i Korea eller annat land som resan kommer att passera måste uppfyllas. Om 
deltagande hindras genom ogiltigt eller saknat pass, visum eller vaccinationsbevis eller inte 
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uppfyller andra eventuella krav på inresa till Korea (eller annat land som resan kommer att 
passera) är det inte Scouternas ansvar och ingen återbetalning kommer ske av 
Arrangemangsavgiften. 

Om Scouterna gör utlägg för att täcka kostnaderna i samband med sjukvård, medicinering eller 
oplanerad hemresa som inte täcks av den försäkring som ingår i Arrangemanget kommer dessa 
kostnader att faktureras vårdnadshavaren till den som utlägget avser. 

Den sökande godkänner att förekomma på bilder och annan media som används i Scouternas 
kommunikation och marknadsföring. Det går alltid att kontakta Scouterna för att få publicerad 
bild borttagen. 

Den sökande förbinder sig att följa Scouternas policyer i samband med deltagandet i 
Arrangemanget. 
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 Sid 3 

IST 

Villkor för ansökan och deltagande i den svenska kontingenten 

till världsscoutjamboreen i Korea 2023 

För att delta som funktionär (“IST”) måste den sökande ha fyllt 18 senast den 21:e juli 2023 
samt vid ansökningstillfället och under hela deltagandet i den svenska kontingenten till 
världsscoutjamboreen i Korea 2023 (“Arrangemanget”) vara medlem i Scouterna eller 
samverkansorganisation till Scouterna. 

Ansökan om deltagande (“Ansökan”) sker genom att den sökande skickar in korrekt ifyllt 
ansökningsformulär digitalt via Scoutnet samt betalar första delbetalningen 
(“Ansökningsavgiften”). Om den sökande är under 18 år vid ansökningstillfället är det 
vårdnadshavaren som ska skicka in ifyllt ansökningsformulär. Ansökan är bindande efter sista 
ansökningsdagen. Inskickat ansökningsformulär utan inbetald Ansökningsavgift kommer inte ses 
som en komplett Ansökan. 

Som IST väljer du vid ansökan ett av två separata arrangemangsupplägg. Valet av alternativ är 
bindande efter sista ansökningsdagen. Alternativen har olika innehåll, pris och betalningsplan:  

Alternativ 1 – Endast jamboreeupplevelse  

Total avgift för alternativ 1 (“Arrangemangsavgiften”) är 14 500 kr uppdelat på tre olika 
betalningstillfällen.  

• 3 000 kr i Ansökningsavgift betalas direkt vid ansökan  

• 5 750 kr vid antagning, dock senast 31/8 2022 

• 5 750 kr betalas senast 31/3 2023 

Alternativ 2 – Jamboreeupplevelse med flygbiljett och rundresa – erbjuds IST under 26 år 

Total avgift för alternativ 2 (“Arrangemangsavgiften”) är 33 000 kr uppdelat på tre olika 
betalningstillfällen. 

• 3 000 kr i Ansökningsavgift betalas direkt vid ansökan  

• 15 000 kr vid antagning, dock senast 31/8 2022 

• 15 000 kr betalas senast 31/3 2023 

Betalningsinstruktioner skickas ut via epost. 

Den som ansökt är skyldig att betala hela Arrangemangsavgiften för det valda alternativet, med 
följande undantag:  

• Den som avanmäler sig skriftligt till wsj2023@scouterna.se innan ansökningstiden har 

gått ut stryks från listorna och ingen betalning behöver erläggas. Om Ansökningsavgiften 
har erlagts så återbetalas den.  

• Den som ansökt men inte blir antagen, erlägger ingen Arrangemangsavgift och om 
Ansökningsavgiften har erlagts återbetalas den. 
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• I det fall Arrangemanget blir inställt eller den svenska kontingenten ställer in sitt 

deltagande återbetalas Arrangemangsavgiften efter avdrag för de kostnader Scouterna vid 
beslutstillfället redan betalat ut eller genom avtal förbundit sig till utan möjlighet till 
återbetalning. 

Vid Ansökan försäkrar den sökande att den är fysiskt och psykiskt kapabel att genomföra 
Arrangemanget. 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 och vid behov söka och bekosta visum för 
inresa till Korea för den period som Arrangemanget avser. Eventuella krav på vaccination som 
ställs för inresa i Korea eller annat land som resan kommer att passera måste uppfyllas. Om 
deltagande hindras genom ogiltigt eller saknat pass, visum eller vaccinationsbevis eller inte 
uppfyller andra eventuella krav på inresa till Korea (eller annat land som resan kommer att 
passera) är det inte Scouternas ansvar och ingen återbetalning kommer ske av 
Arrangemangsavgiften. 

Om Scouterna gör utlägg för att täcka kostnaderna i samband med sjukvård, medicinering eller 
oplanerad hemresa som inte täcks av den försäkring som ingår i Arrangemanget kommer dessa 
kostnader att faktureras personen som utlägget avser eller dess vårdnadshavare om personen är 
under 18 år. 

Den sökande godkänner att förekomma på bilder och annan media som används i Scouternas 
kommunikation och marknadsföring. Det går alltid att kontakta Scouterna för att få publicerad 
bild borttagen. 

Den sökande förbinder sig att följa Scouternas policyer i samband med deltagandet i 
Arrangemanget och 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. 

 

  



Beslutad version 2021-12-07 
Uppdaterad 2021-12-13 
Uppdaterad 2021-12-14 
 

   

 

 Sid 5 

Ledare 

Villkor för ansökan och deltagande i den svenska kontingenten 

till världsscoutjamboreen i Korea 2023 

För att delta som avdelningsledare (“Ledare”) måste den sökande vara äldre än 18 år den 30 
april 2022 samt vid ansökningstillfället och under hela deltagandet i den svenska kontingenten till 
världsscoutjamboreen i Korea 2023 (“Arrangemanget”) vara medlem i Scouterna eller 
samverkansorganisation till Scouterna. 

Anmälan om deltagande (“Anmälan”) sker genom att den sökande skickar in korrekt ifyllt 
anmälningsformulär digitalt via Scoutnet. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen.  

Total avgift för Ledare (“Arrangemangsavgiften”) är 25 600 kr uppdelat på tre olika 
betalningstillfällen.  

• 8 000 kr vid antagning, dock senast 31/8 2022 

• 8 800 kr betalas senast 30/11 2022 

• 8 800 kr betalas senast 31/3 2023 

Betalningsinstruktioner skickas ut via epost. 

Den som ansökt är skyldig att betala hela Arrangemangsavgiften, med följande undantag:  

• Den som avanmäler sig skriftligt till wsj2023@scouterna.se innan anmälningsstiden har 

gått ut stryks från listorna och ingen betalning behöver erläggas. Om Ansökningsavgiften 
har erlagts så återbetalas den.  

• Den som ansökt men inte blir antagen erlägger ingen Arrangemangsavgift . 

• I det fall Arrangemanget blir inställt eller den svenska kontingenten ställer in sitt 
deltagande återbetalas Arrangemangsavgiften efter avdrag för de kostnader Scouterna vid 
beslutstillfället redan betalat ut eller genom avtal förbundit sig till utan möjlighet till 
återbetalning. 

Vid Anmälan försäkrar den sökande att den är fysiskt och psykiskt kapabel att genomföra 
Arrangemanget. 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 Anmälan 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 och vid behov söka och bekosta visum för 
inresa till Korea för den period som Arrangemanget avser. Eventuella krav på vaccination som 
ställs för inresa i Korea eller annat land som resan kommer att passera måste uppfyllas. Om 
deltagande hindras genom ogiltigt eller saknat pass, visum eller vaccinationsbevis eller inte 
uppfyller andra eventuella krav på inresa till Korea (eller annat land som resan kommer att 
passera) är det inte Scouternas ansvar och ingen återbetalning kommer ske av 
Arrangemangsavgiften. 
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Om Scouterna gör utlägg för att täcka kostnaderna i samband med sjukvård, medicinering eller 
oplanerad hemresa som inte täcks av den försäkring som ingår i Arrangemanget kommer dessa 
kostnader att faktureras personen som utlägget avser. 

Den sökande godkänner att förekomma på bilder och annan media som används i Scouternas 
kommunikation och marknadsföring. Det går alltid att kontakta Scouterna för att få publicerad 
bild borttagen. 

Den sökande förbinder sig att följa Scouternas policyer i samband med deltagandet i 
Arrangemanget och 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.  
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 Sid 7 

 

CMT 

Villkor för ansökan och deltagande i den svenska kontingenten 

till världsscoutjamboreen i Korea 2023 

För att delta som del av kontingentsledningen (“CMT”) måste den sökande vara äldre än 18 år 
den 30 april 2022 samt vid ansökningstillfället och under hela deltagandet i den svenska 
kontingenten till världsscoutjamboreen i Korea 2023 (“Arrangemanget”) vara medlem i 
Scouterna eller samverkansorganisation till Scouterna. 

Ansökan om deltagande (“Ansökan”) sker genom att den sökande skickar in korrekt ifyllt 
ansökningsformulär digitalt via Scoutnet samt betalar första delbetalningen. Ansökan är bindande 
efter sista ansökningsdagen. Inskickat ansökningsformulär utan inbetald Ansökningsavgift 
kommer inte ses som en komplett Ansökan. 

Total avgift för Ledare (“Arrangemangsavgiften”) är 7 700 kr uppdelat på två olika 
betalningstillfällen.  

• 3 850 kr senast 31/8 2022 

• 3 850 kr senast 31/3 2023 

Betalningsinstruktioner skickas ut via epost. 

Den som ansökt är skyldig att betala hela Arrangemangsavgiften, med följande undantag:  

• Den som avanmäler sig skriftligt till wsj2023@scouterna.se innan ansökningstiden har 

gått ut stryks från listorna och ingen betalning behöver erläggas. Om Ansökningsavgiften 
har erlagts så återbetalas den.  

• Den som ansökt men inte blir antagen, erlägger ingen Arrangemangsavgift och om 
Ansökningsavgiften har erlagts återbetalas den. 

• I det fall Arrangemanget blir inställt eller den svenska kontingenten ställer in sitt 
deltagande återbetalas Arrangemangsavgiften efter avdrag för de kostnader Scouterna vid 
beslutstillfället redan betalat ut eller genom avtal förbundit sig till utan möjlighet till 
återbetalning.  

Vid Ansökan försäkrar den sökande att den är fysiskt och psykiskt kapabel att genomföra 
Arrangemanget. 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 och vid behov söka och bekosta visum för 
inresa till Korea för den period som Arrangemanget avser. Eventuella krav på vaccination som 
ställs för inresa i Korea eller annat land som resan kommer att passera måste uppfyllas. Om 
deltagande hindras genom ogiltigt eller saknat pass, visum eller vaccinationsbevis eller inte 
uppfyller andra eventuella krav på inresa till Korea (eller annat land som resan kommer att 
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passera) är det inte Scouternas ansvar och ingen återbetalning kommer ske av 
Arrangemangsavgiften. 

Om Scouterna gör utlägg för att täcka kostnaderna i samband med sjukvård, medicinering eller 
oplanerad hemresa som inte täcks av den försäkring som ingår i Arrangemanget kommer dessa 
kostnader att faktureras personen som utlägget avser. 

Den sökande godkänner att förekomma på bilder och annan media som används i Scouternas 
kommunikation och marknadsföring. Det går alltid att kontakta Scouterna för att få publicerad 
bild borttagen. 

Den sökande förbinder sig att följa Scouternas policyer i samband med deltagandet i 
Arrangemanget och 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. 

  


