DE 1 DE JUNHO A 12 DEZEMBRO, ACUMULE PONTOS NO SEU
CARTÃO PRIVILEGE CLUB E HABILITE-SE A GANHAR, ENTRE
OUTROS PRÉMIOS, UM INCRÍVEL FIAT 500 HYBRID.*

REGULAMENTO
*VIATURA EM EXPOSIÇÃO.

REGULAMENTO DA ACÇÃO PROMOCIONAL
TORNEIO DE MÁQUINAS | FIAT 500
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Disposições Gerais
a) A acção promocional é organizada pela concessionária Solverde S.A;
b) A acção promocional – Torneio Máquinas | FIAT 500 – envolve a realização de um torneio de máquinas
destinado exclusivamente a membros do Solverde Privilege Club, que durante o período de 01 de Junho a 12
de Dezembro de 2021 acumulem pontos (Euros Solverde), a que corresponderão acessos consoante tabela
de escalões a seguir;
c) O torneio de máquinas será realizado com recurso a máquinas de jogo, seis unidades, com os números
223405 | 238902 | 238901 | 239002 | 239001 | 223201 – Aristocrat, configuradas em modo de torneio,
desenvolvida por fases de qualificação e dia final;
d) A fase de qualificação irá ser após dia 12 Dezembro, em local a designar, sendo a que a final será realizada no
bar panorâmico no 5º piso;
e) A data de realização das fases de qualificação e final serão divulgadas através de painéis informativos;
f) A Solverde S.A reserva-se o direito de, em qualquer momento, alterar calendário da data da realização das
fases de qualificação e final;
g) O Director do Torneio por razões objectivas poderá 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 – Torneio Máquinas | FIAT 500

Identificação
dos Escalões
Escalão 1
Escalão 2
Escalão 3
Escalão 4
Escalão 5
Escalão 6
Escalão 7
Escalão Silver
Escalão Gold
Tabela 1. Quadro de acessos

Número
de Acessos
2
3
4
5
6
7
8
10
12

Valor acumulado no período da
acção promocional - Euros Solverde
100 – 149
150 – 199
200 – 249
250 – 299
300 – 399
400 – 499
500 – 649
650 – 899
900 – 1.249
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3. FUNCIONAMENTO DA ACÇÃO PROMOCIONAL
a) O Torneio de máquinas de jogo será dividido em duas fases, fase de qualificação e fase final;
b) Fase de qualificação - 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 e em cada acesso será atribuído tempo de 3 minutos;
e) O participante jogará a totalidade do seu tempo numa só máquina de 5 rolos, de forma continuada, seleccionando sempre o botão start and stop;
f) Clientes no Escalão Silver e Gold, na fase de qualificação poderão jogar mais que uma máquina, indicando
outro jogador para o efeito;
g) As condições inicialmente previstas, exemplo: do tempo disponível para jogar serão sempre comunicados
ao participante no início de cada ronda e exibidos nas máquinas de jogo;
h) No término das jogadas a classificação será registada no Quadro de Classificações;
i) Nas fases de qualificação será actualizado o Quadro de Classificações, do qual constam, pelo menos, os 16
melhores classificados até ao momento;
j) Os clientes que ultrapassarem o valor acumulado de 1.249 Euros Solverde, que entrarão no Escalão Diamond,
terão acesso directo ao dia da final com atribuição de um wild card;
k) A Solverde reserva-se o direito de atribuir wild card a clientes por si seleccionados para o dia final;
l) Passarão para o dia da final, 18 clientes com melhor pontuação na fase de qualificação e 18 clientes com wild
card;
m) O sorteio para o dia final será realizado no dia anterior à final;
No dia da Final:

Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
Ronda 6

Hora a definir
Hora a definir
Hora a definir
Hora a definir
Hora a definir
Hora a definir

6 Jogadores
6 Jogadores
6 Jogadores
6 Jogadores
6 Jogadores
6 Jogadores

Apura 2
Apura 2
Apura 2
Apura 2
Apura 2
Apura 2

Ficam 12 jogadores apurados.
n) Fase final - realizar-se-á um sorteio para a selecção dos jogadores e da máquina onde cada um irá jogar;

Meia – final 1
Meia – final 2
Final

6 Jogadores
6 Jogadores
6 Jogadores

Apura 3
Apura 3
1 Vencedor
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o) Se no dia da realização da fase final o participante não comparecer na hora de realização do torneio, será
substituído pelo participante com a melhor classificação imediatamente a seguir e assim sucessivamente;
p) A cada um dos participantes na fase final será atribuído um tempo de 3 minutos, que serão jogados de
acordo com o estipulado na al. e), do ponto 3 do presente regulamento;
q) O participante na final que obtiver o valor no contador Winner paid mais elevado será o vencedor do Torneio
de Máquinas | FIAT 500;
r) Em caso de empate serão realizadas novas rondas até que se apure um vencedor;
s) No dia final, apenas os jogadores apurados poderão participar, não podendo fazer-se substituir.
4. PRÉMIOS
a) Os prémios a atribuir são constituídos por brindes da Solverde, fim de semana nas unidades hoteleiras do
Grupo Solverde, entre outros anunciados em painéis informativos;
b) O vencedor final ganha um FIAT 500;
c) Os prémios não são passiveis de conversão em valores pecuniários, junto da Solverde;

Classificação
1º Classificado
2º e 3º Classificado
4º ao 36º Classificado

Prémio
FIAT 500
2 noites num dos Hotéis Solverde
Brindes Solverde

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 insuficiente número de presenças.

