APRESENTAÇÃO:
Atenção Desbravadores! Escolhemos para o nosso 3º Campori Estadual, o tema
MARANATA – que tema simples, mas com uma amplitude imensa, afinal
Maranata é uma palavra aramaica que quer dizer: "O Senhor vem ou O Senhor
está vindo". Maranata era usada pelos crentes primitivos como saudação cristã,
e também como palavra de alerta sobre o glorioso dia de Cristo. No clube
apreendemos que este nome significa: DESBRAVADOR (a) adorando ajoelhado
o seu Criador e pronto a: Amar, Anunciar, Apressar e Aguardar a vinda de Jesus;
Com uma programação e atividades diferentes de qualquer outro Campori já
feito. Temos certeza de que qualquer Clube do nosso Campo tem condições de
estar no Campori. Para isto, comece a trabalhar desde já! Agora!! Hoje!!! Neste
momento... e se você fizer isto... em breve você ouvirá o grito de “DECLARAMOS
ABERTO O III CAMPORI DE DESBRAVADORES DA MISSÃO SERGIPE”. Venha ouvir
este grito. Venha vibrar.
Venha viver momentos inesquecíveis no 3º Campori Estadual MARANATA da
nossa Missão...

INFORMAÇÕES GERAIS:
1. Tema: “MARANATA”;
2. Data: 06-08 de setembro de 2013;
3. Local: Canindé do São Francisco;
4. Participantes: 2.000 MIL MEMBROS (Desbravadores e Lideranças);
5. Orientações atualizadas estarão constantemente disponíveis no site da
MSe/Campori: www.janordeste.org.br/camporimse;
6. Lembramos que todos os Clubes deverão fazer o SEGURO ANUAL, o não
cumprimento do mesmo implicará na não permissão de inscrição e entrada no
Campori, bem como o não funcionamento no ano correte. (Vamos verificar o
extrato da UNIBRÁS - ARM) e todos os nossos Clubes, precisam estar com a
DECLARAÇÃO DE FUNCIONALIDADE ANUAL fornecida pela Missão.
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INSCRIÇÕES:
1. Os Clubes têm até o dia 01/04/2013, para fazerem as inscrições de reserva
do Clube na Missão para a participação no Campori. O valor é de R$: 50,00
(Cinquenta Reais) por Clube, deduzido no valor final das inscrições dos
Desbravadores;
2. Quantidade mínima de inscritos no evento por clube será de 20 membros
(60% desbravadores e 40% diretoria);
3. O valor de investimento a ser feito pelos participantes é de: R$: 70,00;
4. Última data para pagamento das Inscrições: 01/08/2013 com pontuação;
5. A substituição de nomes dentro do mesmo Clube poderá ser feita
até 05/08/2013 - Mas deverá ser na mesma categoria (desbravador por
desbravador e diretoria e outros adultos por adultos).

ISENÇÕES:
1. Cozinheira. Até 30 inscritos, uma cozinheira não paga. Acima de 31 inscritos,
isenção de pagamento para duas cozinheiras, uma terceira cozinheira terá 50%
da inscrição;
2. Um Segurança do Clube é isento de pagar inscrição, um segundo segurança
terá 50% da inscrição;
3. Um pastor distrital ou ancião da igreja, são isentos da Inscrição;
4. Equipe de Apoio da MSe será isenta do valor da inscrição;
5. Para os isentos mencionados acima não está incluído o turismo no local. Se
desejarem devem pagar 35,00 R$ no ato da inscrição.
NOTA: Todos, pagantes e isentos deverão estar devidamente cadastrados e
inscritos no seguro anual de clubes de desbravadores da MSe.
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