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006/2018 – BOLETIM CAMPORI
PONTUAÇÃO – A pontuação máxima para o clube é de 4.800 pontos e com a possibilidade de mais 200 pontos de bônus.
Para a Etapa III – Visitas: Museu Sul-Americano, Museu Internacional e Túnel do Tempo, a pontuação máxima é de 100 pontos e a
regra será que para cada museu visitado o Clube ganha 50 pontos. O Clube poderá escolher os dois que irá visitar e mesmo que visite
os três a pontuação máxima será de 100 pontos.
FANFARRA (opcional) - A fanfarra que se apresentar nos projetos em Barretos terá direito a um troféu de participação. Inscreva o
seu Clube no SGC, até o dia 05/12 e informe a quantidade de instrumentos que levará.
ORDEM UNIDA CRIATIVA (opcional): a apresentação terá duração máxima de quatro minutos. Todos os participantes deverão usar
uniforme de gala e serão avaliados os seguintes itens: uso de, no mínimo, dois comandos básicos; criatividade, uniformidade e
cadência dos movimentos, e; execução dentro do tempo máximo permitido. O clube poderá utilizar músicas, ritmos e frases típicas
de marcha, excetuando-se aquelas que remetam a estilos populares/seculares. Entre no SGC no módulo “ranking” e confirme a
participação do seu clube até o dia 05/12.
BATISMOS – Deixe sua marca no Campori. Cada desbravador e adulto que será batizado receberá: um pin especial comemorativo de
batismo “A melhor aventura” e uma foto exclusiva com moldura imantada. Informe no SGC quantos do seu clube serão batizados no
Campori.
INVESTIDURA – Os Campos devem enviar a lista dos candidatos aptos para a investidura de Líder, Líder Master e Líder Master
Avançado no Campori. Se você completou os requisitos e teve sua pasta aprovada, confirme com sua Associação/Missão se o seu
nome está na lista.
ALTERAÇÃO DE NOMES – Dos dias 02 a 05/12/2018 abriremos o SGC para os últimos ajustes de nomes, mas somente serão
permitidas as alterações seguindo as regras já amplamente divulgadas e orientadas do manual.
SEGURO ANUAL – Atenção! Quanto as trocas de nomes (02 a 05/12) para o Campori, temos um porém: o Seguro Anual fecha no dia
30/11/2018 para novas contratações, o que quer dizer que essas trocas só poderão ocorrer entre membros que possuem seguro
anual contratado! Fique atento.
DAYPASS – Dos dias 03/12 a 14/12/2018 será possível fazer a compra de ingressos (passe diário = R$ 100,00), destinados aos
visitantes ligados aos Clubes inscritos no Campori Alpha e Omega, para o período de quarta a sexta. Existe um limite máximo de
ingressos por dia, portanto, quando este limite for alcançado as vendas serão encerradas. Há também uma quantidade limitada de
ingressos gratuitos para o sábado, disponíveis para aqueles que adquiriram o daypass para outros dias. A compra será feita
exclusivamente pelo Clube através do SGC no módulo “daypass” e o pagamento será por boleto bancário, conforme a quantidade de
ingressos que selecionou. O daypass tem validade das 8h às 18h, sendo necessário apresentar o ingresso/pulseira tanto na entrada,
como na saída. Os ingressos adquiridos estarão diretamente relacionados ao Clube, então, se um visitante não apresentar seu
ingresso na saída, até as 18h, o Clube perderá pontos, relativos a disciplina, a equipe de segurança será acionada para procurar a
liderança do Clube a fim de tomarem as providencias de retirada do visitante.
COLETES DE TRUNFOS E PINS - Para facilitar o controle por parte do Clube colocamos a informação do tamanho dos coletes na tela
de inscritos (Módulo INSCRIÇÕES -> C014 Inscrição -> Inscrições, coluna "colete"). Saiba que as últimas mudanças (02 a 05/12) não
terão direito a alteração de tamanhos. O Clube receberá os coletes de acordo com os tamanhos contidos na lista enviada ao
fabricante no dia 9/11.
BRINDES – Os Clubes que optaram pelos brindes (coletes – Bíblias – especialidades), deverão retirar estes materiais na Secretaria 2.
LEMBRETES ÚTEIS – Barretos é uma cidade de clima quente e úmido, com possibilidade de períodos de chuva durante o Campori. Por isso, é
necessário tomar os seguintes cuidados para evitar problemas de saúde: usar protetor solar diariamente, com duas reaplicações ao dia; ter uma
garrafinha com água e beber cerca de 2 litros por dia; usar boné ou chapéu; ter uma capa de chuva, e; manter seu colchão e pertences dentro de
um saco plástico na barraca.
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