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Filosofia do Evento
O Game Campori Online foi elaborado através da ideia do uso da internet para fins espirituais
ligados ao “Desbravadorismo”, tal método é a maneira mais dinâmica de interagir
desbravadores de vários territórios do país e até mesmo do mundo.
O Game Campori Online já contou com o apoio da USeB (União Sudeste Brasileira); união que
“abraçou” a ideia de fazer com que a internet seja uma ferramenta poderosa de salvar do
pecado e guiar no serviço.
Através das unidades inscritas o evento contará com diversas atividades recreativas e
espirituais que irão contagiar as unidades que ali estiverem presentes.

Tema do Evento: Os Sobreviventes
Data: 15, 16 e 17 de Outubro
Site: www.game.camporionline.com
E-mail: game@camporionline.com

Como participar do evento?
Os participantes do Game Campori Online, deverão estar inscritos através de unidades com no
mínimo 5 e no máximo 14 membros, sendo elas: masculinas, femininas, diretoria e também
virtual.
Unidade Masculina: Unidade formada apenas por garotos até 15 anos, podendo conter até 3
conselheiros.
Unidade Feminina: Unidade formada apenas por garotas até 15 anos, podendo conter até 3
conselheiras.
Unidade de Diretoria: Unidade mista formada por garotos, garotas e membros da diretoria.
Ou unidade formada apenas por membros da diretoria.
Unidade Virtual: afim de promover a participação daqueles que não conseguem formar
unidades, os internautas podem formar unidades com pessoas de diversos lugares. Porém esta
unidade somente poderá ser dirigida por um membro de diretoria acima de 18 anos.
A unidade deve ser formada em consenso de todos e a inscrição deve ser realizada
individualmente, o conselheiro virtual deverá verificar se todos estão inscritos e informar ao
evento sua unidade e lista dos pagantes com o código da compra para que seja criada um
acesso no sistema do evento.

Os membros da Diretoria como: Líderes, Diretores, Regionais, Distritais e outros, podem
formar uma unidade para também participarem do evento na categoria Diretoria. As mesmas
deverão antes de se inscrever receber permissão da diretoria do clube e da igreja conforme as

normas. (Declaração do seguro em dia, da permissão da comissão da igreja e do cadastro do
desbravador no SGC).
É altamente imprescindível que as unidades inscritas estejam em dia com o seguro anual dos
desbravadores. As Unidades deverão se apresentar com o Uniforme de Gala e atividades
durante o evento de acordo com o proposto e orientado pela Coordenação.

Inscrições
As inscrições serão feitas unicamente pelo site do evento:
http://game.camporionline.com/inscricoes/
Cada unidade se inscreverá informando o número de membros, tipo de unidade (Masculina,
Feminina, Diretoria ou Virtual), nome do clube que pertencem, cidade estado e país. A unidade
deverá fazer a emissão para o pagamento do boleto (no próprio site) ou pagar com cartão de
crédito, ao pagar a unidade deverá guardar o comprovante (não será necessário enviar,
mantenham guardado por segurança).
Após a confirmação do pagamento em nossos sistemas um e-mail será enviado a quem
efetuou a inscrição confirmando e com os dados de login para acesso ao sistema de atividades
e a unidade já poderá iniciar a entrega das pré-atividades.
O valor da inscrição será o valor por participante e mais o preço do frete do mesmo para o
envio das premiações.
O período de Inscrições:
1º Lote: R$ 27,50 – 20 de julho à 6 de agosto
2º Lote: R$ 29,00 – 7 de agosto à 4 de setembro
3º Lote R$ 32,00 – 5 de setembro à 5 de outubro
Lote Telegram: R$ 24,50 – 7 a 13 de agosto (para ter acesso faça parte do grupo no telegram
LINK no SITE)

O que o evento irá oferecer?
- Sermões inspiradores através de vídeo conferência
- Competição entre as unidades
- Desenvolvimento Físico, Mental e Espiritual
- Relacionamento com Deus
- Divulgação do Ministério e das Unidades Participantes
- Especialidades
- Desenvolvimento do Conselheiro e sua Liderança
- Recreação

- Premiações
-Quem sabe prova

Horários
Os horários serão intermediados pelo horário de Brasília – Brasil
Os horários são:

Sexta

18:00 - Hora do lanche

19:30 – Pré evento

18:20 - Retorno das atividades

20:00 - Abertura

20:40 - Hora Social

20:30 - Início das atividades

21:00 - Término das atividades

21:55 - Fim das atividades

21:10 - Campori News

21:58 - Divulgação das atividades para o
sábado de manhã

21:30 - Hora de dormir

22:00 - Campori News
22:10 - Hora de dormir

Domingo
8:30 - Live de abertura
8:50 - Sermão

Sábado
8:00 - Hora de acordar
9:00 - Culto na igreja

9:00 - Início das atividades
11:40 - Fim das atividades

13:00 - Início das atividades

12:00 - Live de encerramento e lançamento
VIII Game Campori Online

17:00 - Hora do banho

13:30 - Live Resultado final

17:30 - Culto do pôr do sol

Premiações
Todas unidades receberão os seguintes prêmios:
-Trunfo do evento

-Certificado de conclusão da Especialidade
assinado pelo Líder do evento
-Flâmula de participação com botons de
progresso

-Prendedor do evento

-Camisa do evento será OPCIONAL à R$
35,00 reais brasileiros

-Insígnia da especialidade de Emergências
e Desastres e Biossegurança (Somente aos
que concluírem 100% da especialidade)

Atenção
• Botons Destaque: para alguma premiação e reconhecimento em especial e 3 primeiros
colocados da categoria Masculino e Feminino.

Entregas
As entregas que retornarem (por motivo de endereço errado, insuficiente e etc) serão
cobrados novamente o valor para reenvio.
As entregas serão iniciadas após o evento e confecção dos prêmios pelas fabricantes.
A entrega das premiações será realizada via Correios (empresa brasileira de entregas)
mediante a preferência da unidade.
O prazo para devolução, correção ou reclamação dos itens das premiações será de no máximo
60 dias após o envio das premiações e prazo estipulado pela coordenação do evento, após
este período encerraremos todas as pendências.

Especialidades
O Recebimento dos botons de especialidades, só serão enviados para as unidades que
concluírem 100% das atividades referentes à especialidade.
O nome das unidades que conseguirem completar as atividades serão postas em uma lista
que será divulgada em até 7 dias após encerramento do evento.
Será liberado certificado no sistema para as unidades que concluírem as especialidades.
(Autorizando impressão do certificado)
As atividades referentes a especialidade serão identificadas no sistema e nos postes em redes
sociais.

Fases do Evento
1. Pré atividades
As unidades terão que cumprir pré-requisitos do evento, sendo que as atividades deverão ser
enviadas para analise após liberação do sistema, tendo a unidade acesso individual para
realizar as postagens no sistema do GCO.
Data de entrega, até 14 de outubro, sendo que a data dos pré-requisitos será divulgada
também nas redes sociais e no site.
Acesse: www.gamecamporionline.com/
E faça o download da lista dos pré-requisitos, as mesmas também podem ser visualizadas no
sistema. A entrega com 100% do valor da pontuação até o dia 14 de outubro às 23:59.
Após este período o sistema irá travar as entregas das atividades.
Disponível em agosto no site do evento!

2. Game Campori Online
Esta fase do evento ocorrerá durante 3 dias, na data do evento as unidades devem estar
acampadas em uma casa com acesso à internet e com computadores para entregas das
atividades que sairão em tempo real.
Durante o evento terá vídeo lives, no entanto se sua internet não for muito boa também
estará online a Rádio GCO para que sua unidade não perca nenhum detalhe do evento.
Para maior comodidade também será liberado aplicativo oficial do evento.
3. Resultado Final
O resultado final e anuncio das unidades vencedoras serão divulgadas ao vivo na internet, as
unidades deverão se ajuntar para assistir e torcerem.
Haverá vencedores por unidade Masculino, Feminino, Diretoria e Virtual.
O resultado final será divulgado Domingo dia 17 de outubro às 13:30.

Sistema Disciplinar
Não serão permitidos atos que não condizem com a conduta cristã antes e durante o evento.
Diante do comportamento indisciplinar do desbravador, a disciplina será de responsabilidade
da diretoria do Clube no qual a unidade pertence.
Cada unidade participante deverá ter ao menos um membro da diretoria do clube
acompanhando durante o evento.

Materiais básicos para o evento
- Bíblia
- Uniforme de Gala
- Banderim da Unidade
- Uniforme de Atividade
- Lenço para Admitidos 24h durante o evento
- Computador de mesa ou Notebook
- Câmera com função Filmadora
- Web Cam (Indispensável)
- Conta no Skype
- Acesso ao Facebook, Instagram, página e perfil do evento do evento(as atividades serão
transmitidas por lá, mas devem ser entregues via sistema): facebook.com/gamecaporionline e
instagram.com/gamecampori
- Acesso à Internet 24h
- Celulares Smartphones
- Canetas
- Papeis
- Dados Móveis
- Fanpage ou Perfil da Unidade para o evento (Facebook ou Instagram: onde a unidade poderá
postar as atividades e enviar os links que forem solicitados).
- Um perfil em WhatsApp do conselheiro e outros
- Conta no Youtube para Upload de vídeos

Datas Importantes
Início das inscrições: 20 de agosto
Lote Telegram com Desconto: 7 a 13 de agosto
Liberação pré atividades: 25 de agosto
Entrega final Pré Atividades: 14 de outubro às 23:59
Início do evento: 15 de outubro às 19:30
Resultado final: 17 de outubro às 13:30h

Início das entregas: 20 de novembro

Contatos:
www.gamecamporionline.com
game@camporionline.com
facebook.com/gamecamporionline
Instagram.com/gamecampori
WhatsApp ou Telegram +55 31 991258147

Links úteis
Site: http://game.camporionline.com/
Acesso ao sistema: http://game.camporionline.com/SGCO
Central de dúvidas: http://game.camporionline.com/faq
Facebook do evento: https://www.facebook.com/gamecamporionline/
Contato: http://game.camporionline.com/contato
Twitter: www.twitter.com/gamecampori/
Instagram: www.instagram.com/gamecampori/

Coordenação Geral: Thiago de Freitas
Correção: Fayal Junior
Colaboração: Equipe Game Campori Online

