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Pontuação Pré-Requisitos 
A pontuação do Campori será realizada exclusivamente através do Sistema de Gerenciamento de Clubes – SGC. Portanto, não se esqueça de 
lançar todas as atividades do seu clube o quanto antes, para evitar perda de pontos. Lembrando que alguns dos requisitos são computados 
automaticamente através das informações já inseridas no SGC. 
 
Especialidade – Estudo de Línguas  
O seu Clube pode ganhar a especialidade de Estudo de Línguas no Campori, para isto, você deverá  ajudar seus Desbravadores a cumprirem os 
requisitos da especialidade, eles devem começar os estudos desde já aprendendo o espanhol. Durante o Campori teremos apenas a finalização da 
especialidade, onde os Desbravadores farão uma prova e sendo aprovados, receberão a insígnia da especialidade.Ensine esses requisitos ao seu 
Clube até o Campori. 

Especialidade de Estudo de línguas – AM  
1. Ser capaz de se apresentar, mencionando nome, idade e onde mora, em espanhol.  
2. Saber, em espanhol o seguinte: 

a) dias da semana  
b) meses do ano  
c) estações do ano 
d) números de 1-20  

3. Ouvir parte de um discurso, sermão ou declaração, de 2 minutos, em espanhol e explicar em suas palavras o que você entendeu.  
4. Ser capaz de perguntar e compreender instruções de como se chega a algum lugar em espanhol. 
5. Dramatizar uma das situações a seguir, dialogando em espanhol: 

a) Comprando roupas 
b) Comendo em um restaurante 
c) Perguntando horário de funcionamento de uma loja 

6. Cantar o hino dos desbravadores em espanhol. 
 
Venda de vagas 
Não existe esta possibilidade; e se algum Clube tentar essa negociação, não será aceito na recepção do Campori. As vagas adquiridas pelo seu 
clube no período de inscrição são intransferíveis. Portanto, não há possibilidade de negociá-las com outras pessoas ou clubes. Somente como 
Clube convidado. 
 
Clube convidado 
Esta possibilidade é para os clubes que estão tendo casos de desistências. Para você não perder as vagas poderá incluir algumas pessoas de um 
Clube convidado, mas somente do mesmo Campo. Se você tem vagas disponíveis e deseja incluir um clube convidado, entre em contato com o 
seu Campo, para fazer os arranjos no SGC com prazo até o dia 30 de outubro. 
 
DayPass 
Será permitida a visitação no Campori de quarta à sexta-feira, no horário de 8h às 18h. A aquisição do Daypass é feita exclusivamente no SGC por 
um dos clubes inscritos. O clube fica automaticamente responsável por este visitante, devendo observar atentamente as regras do Campori, 
incluindo o horário de saída. A não observância destas orientações implicará na perda substancial de pontos para o clube. O valor do Daypass é 
R$ 100,00 (cem reais) por dia.O período para comprar o Daypass no SGC é de 03 a 14/12. 
 
Delegação Internacional 
O Campori receberá convidados internacionais. Se você tem interesse que o seu clube tenha uma experiência de intercâmbio cultural recebendo 
um ou mais destes convidados, envie um e-mail para campori.dsa@adventistas.org, informando: 1) Nome do clube; 2) Campo/União; 3) Telefone 
de contato e e-mail do responsável; 4) Quantidade de convidados que pode receber; 5) Idioma de preferência. O clube anfitrião deverá fornecer 
barraca, saco de dormir/colchão e roupa de cama. A alimentação ficará por conta dos restaurantes do Campori. 

 
 
 
 
 

MDA – DSA 
 

mailto:campori.dsa@adventistas.org

