
European Scout Jamboree 
Declaration

The undersigned National Scout Organisations
of the European region, in partnership with 
the European Scout Committee wish to 
participate in a European Scout Jamboree in 
the future.

We recognise the considerable investment by 
ZHP in the development of a concept and 
programme and of their partners in providing 
support for the World Scout Jamboree 2023 
bid. 

We request ZHP consider whether they would 
be able to host a European Scout Jamboree 
based on the programme and concept 
presented in their Jamboree 2023 bid. In 
order to allow due time for preparations we 
request that ZHP indicate whether they would 
be willing to host such an event at their 
earliest convenience

Next steps:

- An informal working group will be 
established containing representatives 
from European NSOs, the European 
Scout Committee and ZHP to maintain 
the project’s momentum. 

- ZHP will indicate to the European Scout
Committee whether they are willing 
and able to host a European Scout 
Jamboree.

- If they are able the European Scout 
Committee, on behalf of the NSOs of 
the European Region will provide a 
formal mandate to ZHP to host this 
event.

The NSOs of the European Region and the
European Scout Committee 

18th August 2017, Baku
 

Deklaracja Europejskiego
Jamboree Skautowego

Niżej podpisane Krajowe Organizacje 
Skautowe Regionu Europejskiego WOSM, 
w partnerstwie z Europejskim Komitetem 
Skautowym WOSM, pragną uczestniczyć w 
Europejskim Jamboree Skautowym. 

Doceniamy znaczący wkład włożony przez 
Związek Harcerstwa Polskiego w opracowanie 
koncepcji programu edukacyjnego dla 
Kandydatury do Organizacji Światowego 
Jamboree Skautowego w 2023 roku, jak 
również wsparcie udzielone tej kandydaturze 
przez partnerów ZHP. 

Wzywamy Związek Harcerstwa Polskiego, by 
rozważył, czy jest możliwe zorganizowanie 
przez ZHP Europejskiego Jamboree 
Skautowego w oparciu o koncept programowy
zaprezentowany w kandydaturze Światowego 
Jamboree Skautowego 2023. By zapewnić 
odpowiedni czas na przygotowania, prosimy 
by ZHP w możliwie najbliższej przyszłości 
odpowiedziało, czy jest zainteresowane 
goszczeniem tego wydarzenia.

Kolejne kroki: 

– Utworzenie nieformalnej grupy 
roboczej złożonej z przedstawicieli i 
przedstawicielek Europejskich 
Krajowych Organizacji Skautowych, 
Komitetu Regionu Europejskiego oraz 
ZHP by utrzymać momentum tego 
projektu.

– ZHP odpowie Europejskiemu 
Komitetowi Skautowemu, czy jest 
gotowe gościć Europejskie Jamboree 
Skautowe. 

– Jeśli ZHP potwierdzi swoje 
zaangażowanie, Europejski Komitet 
Skautowy w imieniu Krajowych 
Organizacji Skautowych Europejskiego 
Regionu Skautowego przyzna ZHP 
formalny mandat do organizacji tego 
wydarzenia. 

Krajowe Organizacje Skautowe Regionu
Europejskiego i Europejski Komitet Skautowy

Baku, 18 sierpnia 2017 r.


