
De 20 de Setembro a 15 de Dezembro de 2017 acumule pontos com o seu 
cartão Privilege Club e habilite-se à final do torneio de máquinas de 22 de Dezembro.

Poderá ganhar um SMART FORTWO, uma HARLEY DAVIDSON ou uma SCOOTER PEUGEOT.  

Viaturas em exposição no Casino Espinho

REGULAMENTO



e) O participante jogará a totalidade do seu tempo numa só máquina de 5 rolos, de forma continuada, seleccio-
nado sempre o botão start and stop;

f) Clientes no Escalão Silver | Gold e Diamond, na fase de apuramento poderão jogar mais que uma máquina, 
indicando alguém para o efeito.

g) No fim do tempo inicialmente previsto, 5 minutos, a ronda será concluída;
h) As condições inicialmente previstas, do tempo disponível para os jogar serão sempre comunicados ao 

participante no início de cada ronda e exibidos nas máquinas de jogo;
i) No término das jogadas a classificação será registada no Quadro de Classificações;
j) Nas fases de qualificação será actualizado o Quadro de Classificações, do qual constam, pelo menos, os 

melhores classificados até ao momento;
k) Na fase final, realizar-se-á um sorteio para a selecção das máquinas onde os participantes irão jogar; 
l) Se no dia da realização da fase final o participante não comparecer na hora de realização do torneio, será 

substituído pelo participante com a seguinte melhor classificação;
m) A cada um dos participantes na fase final será atribuído um tempo de 5 minutos, que serão jogados de 

acordo com o estipulado na al. e), do ponto 3 do presente regulamento;
n) O participante na final que obtiver o valor no contador Winner paid mais elevado será o vencedor do Torneio 

de Máquinas;
o) Em caso de empate serão realizadas novas rondas até que se apure um vencedor.
p) Na final, apenas o titular do cartão Privilege é que poderá participar, excepto por doença devidamente 

comprovada.

4. PRÉMIOS

a) Os  prémios a atribuir  são constituídos por  canetas,  baralhos  de cartas, voucher para jantar, power 
banques, fim de semanas nas unidades hoteleira do grupo Solverde, entre outros anunciados em painéis 
informativos;

b) O  vencedor final ganha um  automóvel novo da marca Smart ou equivalente e 2º e 3º lugar ganhará uma 
mota;

c) Os  prémios  não  são  passiveis  de  conversão  em  valores  pecuniários;

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

a) Qualquer comportamento anómalo durante o torneio ou violação do presente regulamente será motivo 
para desclassificação do participante;

b) Qualquer omissão ou dúvida na interpretação deste regulamento será resolvida pela Direcção de Jogos, 
decisão da qual caberá recurso para o Serviço de Inspecção de Jogos.

c) A Direcção de Jogos reserva-se o direito de anular o torneio por falta ou insuficiente número de presenças.

6. ACÇÃO DIVULGAÇÃO

a) No dia 10 de Dezembro pretendemos realizar uma acção de divulgação – “Happy Day – Christmas Tournament” 
que consiste a todos os nossos clientes titulares do cartão Privilege, poderem jogar conforme Ponto 3 – 
alínea b) c) d) e) e o jogador com mais pontuação ganha um acesso para a fase de apuramento;

b) Só podem jogar apenas uma vez;
c) Cliente ganha um voucher de acesso;
d) Caso o cliente tenha acessos atribuídos, o voucher será acumulativo;
e) O cliente que ganhar esta acção terá que jogar nos dias 13 ou 14 de Dezembro;

3. FUNCIONAMENTO DA ACÇÃO PROMOCIONAL 

a) O Torneio de máquinas de jogo será dividido em duas fases, fase de qualificação e fase final;
b) Os participantes seleccionam as máquinas em que pretendem jogar mediante ordem de chegada;
c) As classificações são obtidas através do valor existente no contador de créditos que existe em cada máquina 

de jogo e designado de “ Winner Paid”;
d) A cada participante será atribuído tempo de 5 minutos;

Tabela 1. Quadro de acessos

75 – 100
100 – 150 
150 – 200 
200 – 250 
250 – 300 
300 – 350  
350 – 400  
400 – 500

500 – 1000
>1000

2
3
4
5
6
7
8

10
12
15

Escalão 1
Escalão 2
Escalão 3
Escalão 4 
Escalão 5
Escalão 6 
Escalão 7
Escalão Silver
Escalão Gold
Escalão Diamond

Identificação 
dos Escalões

Número 
de Acessos

Valor acumulado no período da 
acção promocional Euros Solverde

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) A acção promocional é organizada pela concessionária Solverde S.A;
b) A acção Promocional – Christmas Tourament- irá decorrer dentro da Sala de Jogo;
c) A acção promocional  – Christmas Tourament -  envolve  a  realização de um torneio de máquinas destinado 

exclusivamente a membros do Solverde Privilege Club, que, durante o período de 20 de Setembro a 15 de 
Dezembro de 2017 acumulem pontos (Euros Solverde), em quantidade previamente estipulado, dividido 
por escalões.

d) O torneio de máquinas será realizado com recurso a máquinas de jogo, entre seis a doze unidades, configu-
radas em modo de torneio, desenvolvida por meia-final e final;

e) A fase de apuramento irá ocorrer nos dias 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 e 20 do mês de Dezembro, sendo a 
meia-final e final no dia 22 de Dezembro de  2017;

f) A data de realização das fases de apuramento, meia-final e final serão divulgadas através de painéis 
informativos;

g) A Solverde S.A reserva-se o direito de, em qualquer momento, alterar calendário da data da realização da 
meia-final e final e, por razões objectivas excluir os participantes;

2. ACESSO 

a) O Número de acessos ao torneio de máquinas é definido na tabela 1.  Quadro de acessos ao Torneio de 
Máquinas da acção promocional – Christmas Tourament

REGULAMENTO DA ACÇÃO PROMOCIONAL 
CHRISTMAS TOURNAMENT


