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008/2018 – BOLETIN CAMPORI 
   

   

KIT CHEGADA   
Cada clube receberá na chegada:  
- 1 mochila;   
- 3 crachás com código de barras para a pontuação, que deverão estar com: Diretor (1) /Associado (1) /Segurança (1);  
- Pulseiras de identificação por cores para cada inscrito, conforme o carrossel de atividades;  
- Programa geral impresso.  
  
KIT ESPECIAL – SECRETARIA 2  
Para os Clubes que optaram pelos itens oferecidos pelo Campori em troca do Parque Aquático, deverão comparecer na Secretaria 
Geral, em dia e hora a ser informado, para a retirada:  
- Coletes  
- Bíblias especiais do Campori  
- 2 insígnias de especialidade (Estudo de línguas/Cultura sul-americana)  
- Envelope Desbravador Fiel – os envelopes deverão ser levados para a arena no sábado pela manhã, para que o Diretor entregue aos 
seus Desbravadores em um momento especial.  
- Trunfos  
- Outros  
 
CHEGADA DOS CLUBES NO CAMPORI   
Não será permitida a entrada de equipes de montagem de portal e acampamento dos Clubes, isto é, o Clube deve chegar por completo 
com seus membros e todo o equipamento para as montagens. As exceções serão para alguns Clubes grandes e a lista deles será enviada 
pela União.  
- Todos os ônibus serão inspecionados e somente serão liberados após a conferência dos inscritos.  
- Uma equipe da secretaria entrará em cada ônibus para a conferência de nomes. 
- LEMBRETE: o V Campori Sul-Americano é um evento para desbravadores, não é um Campori de líderes ou acampamento de jovens, 
por isso, não serão permitidos clubes só com adultos (16 anos ou mais). A regra de 55% no mínimo de desbravadores continua sem 
alterações. No entanto, se houver desistência de alguns, o Campori irá permitir que o clube participe desde que tenha pelo menos uma 
unidade completa de desbravadores.  

 
CHECK-IN  
1. Apresentar a pasta de documentos obrigatórios exigidos no Manual do Campori contendo:  
- Planilha impressa do SGC, com a relação atualizada de membros inscritos no Campori;  
- Lista de passageiros (ônibus);  
- Dados dos motoristas: nome completo e número do documento;  
- Declaração de responsabilidade (Manual de Orientações - Etapa II – Documentos obrigatórios) assinada pelo Diretor.  
 
2. Será feita a contagem de inscritos presentes:  
- Cada inscrito deverá ter o documento em mãos para o check-list dos nomes;  
- Se houver algum caso irregular, excedente ou não inscrito deverá descer do ônibus com o Diretor do Clube. O segurança do Campori os 
encaminhará para a Secretaria Geral. Pessoas não inscritas não entrarão no Campori. Os Clubes perderão pontos pelas irregularidades;  
- A equipe de recepção entregará somente o número de pulseiras dos inscritos presentes.   
  
ESPECIALIDADE DE CAMPORI SEGURO  
A finalização e entrega da insígnia será feita no stand da ARM na Praça do Desbravador.  
  
STAFFS, PASTOR E FAMÍLIA PASTORAL  
Estas pessoas deverão se apresentar diretamente na Secretaria Geral nos guichês do SGC, para receber sua identificação e autorização 
para entrar no Campori. 
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