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PÚBLICO ALVO: Participantes
Queridos participantes! O Campori está as portas e o coração vai
ficando acelerado! Tanta coisa acontecendo e muito ainda está por vir!
Vamos repassar aqui alguns recados importantes para o bom
andamento do evento, e para que você tenha momentos agradáveis
junto com sua galera:
1 – Troca de Nomes: alterações de nomes foi finalizada no dia 22 de
outubro de 2018. Após esta data, não pode haver trocas. Todo o evento
está sendo preparado com base nos nomes do banco de dados do
sistema e isso inclui seguro, materiais e pulseiras. Só entrarão no evento
pessoas que estão devidamente registradas e inscritas no sistema.
2 – Ônibus: lembre-se de colocar uma faixa ou cartaz bem visível no
painel da frente do seu ônibus com o nome da sua associação/missão e
do seu distrito;
3 – Carta Compromisso: lembre-se de trazer a carta compromisso
assinada por cada participante para entregar a sua secretária de
campo no colégio onde ficará hospedado. O distrital de jovens pode
reunir de todos, e entregar de uma vez só;
4 – Alimentações: não é necessário trazer talheres e pratos.
Entretanto, lembre de trazer sua roupa de cama, roupa para qualquer
tipo de clima e ocasião, guarda-chuva ou capa de chuva, uniforme JA
(principalmente para quem vai se investir), itens de higiene pessoal, etc;
6 – Festa das Missões: prepare a sua roupa para representar o seu
continente e participar deste momento inesquecível!
7 – Ação de Sexta: junte a galera do seu distrito e arrecade os itens
básicos de ajuda a casa que você foi destinado a ajudar: cesta básica
já montada, brinquedos, itens de higiene e limpeza;

8 – Ação de Sábado: organize junto com seu distrito uma forma super
legal de representar um dos 8 remédios naturais que a sua
associação/missão foi designada. Faremos um grande movimento no
centro de Curitiba!
9 – App: baixe o app, faça login com o seu CPF e fique ligado em tudo o
que vai acontecer no Campori!
10 – Celebração dia 10 de novembro: prepare um culto com seu distrito
de oração pelo evento, de gratidão por terem chegado até aqui e se
possível, realizem batismos;
12 – Músicas Tema: já ouviu as músicas tema do Campori? Entre no site
do evento e confira!
13 – Concursos: já votou nos finalistas de concurso de Música, Vídeo e
Foto? Aguardamos o seu voto! http://bit.ly/2Oa80R6
14 – Chegada e Saída: lembre-se que a chegada no colégio deve ser a
partir das 8h do dia 15 de novembro, e a saída até às 10h do dia 18 de
novembro;
15 - Viagem: venha em espírito de oração e com o coração aberto para
muitas bênçãos. Não dirija cansado(a) e tenha prudência nas estradas.
Queremos que todos venham e voltem bem e em segurança.
16 – Recebimento de Materiais: ao sua secretária de campo entregar
todo o material do Campori, seja de forma individual ou para o distrital,
é de inteira responsabilidade de quem receber, zelar principalmente pela
pulseira. Indicamos que ao receber a pulseira do evento, já a coloque no
pulso! A entrada no evento só será permitida com o uso da mesma.

