
REGULAMENTO



FINAL 24 | SETEMBRO

27 | Agosto
01 | Setembro
03 | Setembro
08 | Setembro
10 | Setembro
15 | Setembro
17 | Setembro
22 | Setembro

30 | Julho
04 | Agosto
06 | Agosto
11 | Agosto
13 | Agosto
18 | Agosto
20 | Agosto
25 | Agosto

02 | Julho
07 | Julho
09 | Julho
14 | Julho
16 | Julho
21 | Julho
23 | Julho
28 | Julho

1.  Disposições Gerais

a) A acção promocional é organizada pela concessionária Solverde S.A;
b) A acção promocional – Torneio de Máquinas | ELECTRIC SUMMER - envolve  a  realização  de  um  

torneio  de máquinas destinado exclusivamente a membros do Solverde Privilege Club, que, durante 
o período de 16 de Junho a 19 de Setembro de 2022 acumulem pontos (Euros Solverde);

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) O torneio terá 24 etapas de qualificação, começando a 02 de Julho, todas as quintas e sábados até 
dia 22 de Setembro, sendo a final a 24 de Setembro;

e) A data de realização das fases de qualificação e final serão divulgadas através de painéis informa-
tivos;

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 da seguinte forma, acumulação de pontos 
desde 16 de Junho a 19 de Setembro de 2022 e por cada 5 euros Solverde acumulado ganha um 
acesso para participar no torneio, sendo que o máximo serão 24.
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Apura 2
Apura 2
Apura 2

6 Jogadores
6 Jogadores
6 Jogadores
6 Jogadores

Hora a designar
Hora a designar
Hora a designar
Hora a designar

Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Final

3. Funcionamento da acção promocional

a) O Torneio de máquinas de jogo será dividido em duas fases, fase de qualificação e fase final;
b) As classificações são obtidas através do valor existente no contador de créditos que existe em cada 

máquina de jogo e designado de “ Winner Paid”;
c) A cada participante e em cada acesso será atribuído tempo de 3 minutos;
d) O participante jogará a totalidade do seu tempo numa só máquina de 3 rolos, de forma continuada, 

seleccionando sempre o botão start;
e) Clientes só podem jogar 1 vez por cada dia de torneio, mesmo que tenham mais do que 1 acesso;
f) No término das jogadas a classificação será registada no Quadro de Classificações;
g) Nas fases de qualificação será actualizado o Quadro de Classificações, do qual constam, pelo 

menos, os 18 melhores classificados até ao momento;
h) Independentemente das participações que o cliente fizer, é sempre válida a pontuação mais alta; 
i) Passarão para o dia da final, 18 clientes com melhor pontuação;   
j) O sorteio para o dia final será realizado no dia anterior à final;

                     NO DIA DA FINAL:

k) 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;

l) Na final, o participante que obtiver o valor no contador Winner paid mais elevado será o vencedor da 
acção promocional;

m) Em caso de empate serão realizadas novas rondas até que se apure um vencedor;
n) No dia final, apenas os jogadores apurados poderão participar, não podendo fazer-se substituir.
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Prémio
Mota Eléctrica
Bicicleta Eléctrica
Trotinete Eléctrica
Brindes Solverde

Classificação
1º Classificado
2º Classificado
3º Classificado
4º - 18º Classificados

4. Prémios

a) O vencedor final ganha uma Mota Eléctrica;
b) Os prémios não são passíveis de conversão em valores pecuniários, junto da Solverde.

                           LISTA DE PRÉMIOS

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.
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