Pré-Requisitos
a. Está Cadastrado e ativo no clube;
b. Está em dia com o Seguro Anual;
c. Inscrições de 01 de Fevereiro até 17 de Março.
d. Ter no mínimo 8 e no máximo 12 membros na
unidade.
(Já incluindo Conselheiro(a) e Associado(a);
e. A primeira unidade que se inscrever ganhará um
bônus de 30 pontos;
f. Ler com Atenção todos os itens no GOG (Guia de
Orientações Gerais) do 5º WhatsCamp 2019

Inscrições
As Inscrições deverão ser feitas pelo WhatsApp nos
seguintes contatos:
Franklim Brandão – (92)99216-6550
Irlana Souza – (92)99138-4308
Taxa de Inscrição é de R$10,00 por Desbravador,
direito a trunfo do evento e sorteios.

O WhatsCamp
WhatsCamp é uma gincana que será desenvolvida
através do aplicativo WhatsApp, onde as Unidade são
desafiadas a realizarem atividade missionárias e recreativas
em determinado campo, escolhido por eles.
O Objetivo Geral é proporcionar as crianças,
adolescentes e jovens um meio pelo qual se sintam motivados
a evangelizar com dinamismo através da amizade e do
companheirismo.
Além disso, necessitamos desenvolver práticas
saudáveis em relação ao uso da internet e principalmente
das redes sociais, ensinando-os a praticarem seu estilo de
vida em qualquer lugar.
A Unidade deverá prepara um local previamente
escolhido onde este durante os horários de atividade do
WhatsCamp será chamado de “Quartel General”.
O WhatsCamp terá início sexta, dia 22 de Março ás
19h30min, e encerrará no domingo dia 24 de Março ás
11h30min.

Cronograma de
Atividades
Sexta-feira:
19:30h – Abertura (Live no Facebook)
20:00 – Provas
21:00 - Intervalo

Sábado:
14:00h – Ação Comunitária
15:00 - Provas
16:30h – Intervalo

Domingo:
08:00h - Provas
11:30h – Encerramento (Live no Facebook)

As Provas
O método de aplicação das atividades será da seguinte
forma:
Passo 1 - A coordenação publicará as atividades com o
tempo estabelecido para execução da mesma no grupo do
evento no WhatsApp criada pela coordenação.
Passo 2 - A Unidade realiza a atividade solicitada dentro do
tempo estabelecido.

Em união e em
harmonia com os
elevados ideais que
vivemos.

De acordo com o tempo
estabelecido para
cumprir a prova.

Quem conseguir
alcançará a maior
pontuação oferecida
para a atividade
descrita.

Passo 3 - A Unidade publica a prova que provará que a
atividade solicitada foi cumprida com êxito.

A Unidade posta no
grupo uma foto ou
vídeo que a unidade
cumpriu.

Se a atividade tiver sido
Se a atividade for
realizada dentro do tempo, cumprida fora do tempo
Receberá 100% dos pontos
estabelecido, terá
oferecidos para cumprir a
decréscimo de 10
prova.
pontos por minuto.

Passo 4 - A coordenação do WhatsCamp avalia e pontua da
Unidade de acordo com a satisfação com o que foi exigido.

A resposta dada pela
Para quem conseguir
unidade será avaliada entregar a reposta da prova
de acordo com o que foi exigida em nosso grupo no
proposto e pelo grau de WhatsApp, ofereceremos
satisfação do
100% dos pontos e para
coordenador da prova. respostas entregues depois
do tempo receberá
decréscimo de
10 pontos por minuto.

Todos os pontos serão
lançados no “ranking”,
podendo ser consultado
no fim do dia online:
www.facebook.com
/clubearcoiris7

Níveis de prova
As provas do WhatsCamp são classificadas em 3 tipos:
As “Provas Normais” são feitas nas horas normais do jogo,
podendo ser níveis fáceis, médios ou difíceis de realizar, onde
cada prova tem seu respectivo valor, feitas através de fotos,
vídeos e etc.
As “Provas Extras”, são lançadas fora do horário do jogo,
com um nível médio ou difícil de realizar, e com uma
pontuação maior.
“Provas Pesquisa”, essas provas serão lançadas no começo
de cada dia de jogo e podem ser respondidas até ao final do
respectivo dia, serão dadas algumas dicas da resposta no
decorrer do jogo, é uma prova nível expert onde a unidade
deverá pesquisar sobre um determinado assunto
(conhecimento gerais) para poder responder a prova.

O Resultado
Os pontos obtidos serão adicionados ao ranking do
evento e poderão ser acessados no facebook pelo endereço
“www.facebook.com/clubearcoiris7”, ao final de cada
rodada de provas cada Unidade poderá consultar seus
pontos;
O objetivo do ranking do WhatsCamp é registrar quais
atividades foram cumpridas pelas Unidades.

O Recurso
Haverá um horário especifico para as unidades que se
sentirem prejudicadas acerca de algum ponto perdido
recorrerem ao avaliador para esclarecimento da prova.
Sexta-feira (21:00-22:30)
Sábado (19:30-21:00)
Domingo (11:30-13:00)

Premiação
Todos as Unidades que cumprirem todas as atividades
receberão o trunfo de participação no WhatsCamp 5, este será
enviado junto com o material de apoio que ficarão em poder
do Conselheiro responsável pelas Unidades. Todos os
inscritos que pagaram o WhatsCamp deverão receber o seu
trunfo ao término do evento.
Haverá troféus para as 3 primeiras Unidades no
Ranking Geral somando os 3 dias de provas.
(Rkg Sexta + Rkg Sábado + Rkg Domingo = Ranking Geral)

Mais informações:
WhatsApp: (92)992166550 – Franklim Brandão

