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Coordenação Geral

Diretor: Daniel Macedo - clube arco-íris
Dir. Associada: ana gleice - clube arco-íris
Secretário: franklim brandão - clube arco-íris
Secretária: daniela viana - clube arco-íris
Apoio: irlana Souza - clube getsemani
Apoio: Thiago Leandro - clube monte sinai
Apoio: Ivana Souza - clube maranata
Apoio: Nathalia Menezes - clube getsemani
Apoio: Luiz Henrique - Porto velho - ro

Pré-Requisitos
1. Está cadastrado e ativo no clube;
2. Está em dia com o Seguro Anual;
3. Pagar a inscrição de 10 reais por desbravador.
(Com direito a trunfo do evento e materiais)
4. Ler com atenção todos os itens do “Guia de
Orientações Gerais” do WhatsCamp 3 edição.
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O WhatsCamp 3
WhatsCamp é uma gincana que será desenvolvida
através da rede social WhatsApp, onde a Unidade são
desafiadas a realizarem atividade missionarias 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 7 de Outubro ás
19h30min, e encerrará no domingo dia 9 de Outubro ás
11h30min.
Sexta – 19h30min/20h30min
Sábado – 14h00min/16h30min
Domingo – 08h30min/11h30min

WhatsCamp - 3 edição

As Provas
O método de aplicação das atividades será da seguinte forma:


1º Passo

A coordenação publicará as atividades com o tempo
estabelecido para execução da mesma no grupo do evento no
WhatsApp criada pela coordenação.



2º Passo

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.

3º Passo

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
realizada dentro do
tempo, Receberá 100% dos
pontos oferecidos para
cumprir a prova.
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Alcançarão a maior
Pontuação.



4º Passo

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

A resposta dada
pela unidade será
avaliada de acordo
com o que foi
proposto e pelo
grau de satisfação
do coordenador da
prova.

Para quem conseguir
entregar a reposta da
prova exigida em
nosso grupo no
WhatsApp,
ofereceremos 100% dos
pontos e para
respostas entregues
depois do tempo
estabelecido, 50% dos
pontos.

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

as provas




Provas normais
Provas extras
Provas pesquisa
As provas normais são feitas nas horas normais do jogo,
onde cada prova tem um respectivo valor, feitas através
de fotos, vídeos e etc.
As provas extras, são lançadas fora do horário do jogo,
com um nível fácil, médio ou difícil de realizar, e com uma
pontuação maior.
Provas pesquisa, essa provas será lançada no primeiro
dia do jogo e pode ser respondida até ao final do evento
no domingo, serão dadas algumas dicas da resposta no
decorrer do jogo, é uma prova nível expert onde a unidade
deverá pesquisar um determinado assunto (conhecimento
gerais) para poder responder a prova.
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O Resultado
1. Nesta edição as 03 melhores unidades (Mais pontuadas)
ganharam um troféu de destaque pelo bom desempenho e
disciplina no jogo.
2. Os pontos obtidos serão adicionados ao ranking do evento e
poderão ser acessado em “www.facebook.com/clubearcoiris7”,
ao final de cada rodada ou do evento cada Unidade poderá
consultar seus pontos;
3. O objetivo do ranking do WhatsCamp é registrar quais
atividades foram cumpridas pelas Unidade.

Premiação
Todos as Unidades que cumprirem todas as atividades receberão
o trunfo por participação no WhatsCamp 3, 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.
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