1. DISPOSIÇÕES GERAIS
a) A acção promocional é organizada pela concessionária Solverde S.A;

3. FUNCIONAMENTO DA ACÇÃO PROMOCIONAL

b) A acção promocional – “AUDI Q2” - irá decorrer nos Casinos do Algarve;

a) O Torneio de máquinas de jogo será dividido em duas fases, fase de

c) A acção promocional – “AUDI Q2” - envolve a realização de um torneio de

qualificação e fase final, que serão efectuadas nos Casinos de Vilamoura,

máquinas destinado exclusivamente a membros do Solverde Privilege Club,

Monte Gordo e Praia da Rocha em dias a anunciar;

que, durante o período de 1 de Novembro de 2018 e 15 de Abril de 2019

b) Os membros com acessos ao Torneio de Máquinas, deverão fazer uma

acumulem pontos (Euros Solverde), em quantidade previamente estipulada e

inscrição prévia e só poderão participar em cada uma das fases do torneio,

anunciada, dividida por escalões;

caso ainda sejam membros do Privilege Club, à data das suas realizações;

d) Os participantes não podem ceder o seu direito a terceiros, mesmo que

c) Os participantes serão distribuídos pelas máquinas por ordem de inscrição;

sejam membros do Privilege Club;

d) O número de créditos iniciais e tempo limite serão de acordo com a

e) A fase de apuramento irá ocorrer entre 15 de Janeiro e 19 de Abril de 2019,

configuração do módulo de torneio estabelecido pela máquina escolhida para

sendo que a fase final, composta por meias-finais e final, será efectuada no

o efeito;

dia 20 de Abril de 2019;

e) A pontuação é obtida através do número final de créditos registados no

f) A data de realização das fases de apuramento, meias-finais e final serão

visor da máquina;

divulgadas através de painéis informativos, ou outros meios que se acharem

f) No término das jogadas a classificação será registada no Quadro de

convenientes;

Classificações;

g) A Solverde S.A reserva-se o direito de, em qualquer momento, alterar

g) Nas fases de qualificação será actualizado o Quadro de Classificações, do

calendário da data da realização da meia-final e final e, por razões objectivas

qual constam, pelo menos, os 16 melhores classificados até ao momento;

excluir os participantes.

h) Os 16 melhores classificados, apuram-se para a fase final;
i) Haverá recurso a uma ronda de desempate, em situação de igualdade de

2. ACESSO

pontos entre participantes, para o caso de estabelecer os 16 finalistas;

a) O Número de acessos ao torneio de máquinas é definido na tabela que se
indica:

j) Serão suplentes os 17º e 18º classificados;
k) Caso o participante não comparecer na hora de realização da fase final do
torneio, será substituído por um dos suplentes;
l) Na fase final, será efectuada uma meia-final, composta com pelo menos 4
grupos, apurando-se para a final, os mais bem pontuado de cada grupo;

IDENTIFICAÇÃO
DOS
ESCALÕES

ESCALÃO 1

ESCALÃO 2

NÚMERO
DE
ACESSOS

1

2

VALOR
ACUMULADO NO
PERÍODO DA
ACÇÃO
PROMOCIONAL
100 - 199 Euros
Solverde
200 - 299 Euros
Solverde

m) A final, jogar-se-á de seguida com os 4 participantes apurados, vencendo
o mais bem pontuado;
n) A pontuação da fase final, é estabelecida pelos mesmos critérios da fase de
apuramento;
o) Em caso de empate serão realizadas novas rondas até que se apure um
vencedor;
p) Em caso de avaria da máquina, o participante deverá deixar de jogar de
imediato alertando os organizadores do torneio;
q) Não serão atendidas reclamações de mau funcionamento da máquina após
o término das jogadas.

ESCALÃO 3

3

300 - 399 Euros
Solverde

ESCALÃO 4

4

400 - 499 Euros
Solverde

ESCALÃO 5

5

500 - 599 Euros
Solverde

b) O vencedor final ganha um Automóvel novo da marca “AUDI Q2”

ESCALÃO 6

6

600 - 699 Euros
Solverde

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

ESCALÃO 7

7

700 - 799 Euros
Solverde

4. PRÉMIOS
a) Os prémios a atribuir são constituídos por voucher para jantar ou
alojamento, entre outros anunciados em painéis informativos e outros meios
que se acharem convenientes;

ESCALÃO 8

8

800 - 899 Euros
Solverde

ESCALÃO 9

10

900 - 999 Euros
Solverde

ESCALÃO 10

12

c) Os prémios não são passíveis de conversão em valores pecuniários.

a) Qualquer comportamento anómalo durante o torneio ou violação do
presente regulamento 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 Regulação e Inspecção de Jogos;
c) Os Casinos do Algarve garantem a confidencialidade dos dados do cliente,
não os revelando a terceiros em consonância com o regulamento do Privilege

1000 - 1499
Euros Solverde

Club;
d) A Direcção de Jogos reserva-se o direito de anular o torneio por falta ou

ESCALÃO
EXTRA

15

>1500
Euros
Solverde

insuficiente número de presenças.

