
REGULAMENTO



TABELA 1. QUADRO DE ACESSOS

Valor acumulado no
período da acção 

promocional
Euros Solverde

30 – 45
45 – 65
65 – 80

80 – 100
100 – 150
150 – 200
200 – 350
350 – 500

>= 500

Número de
Acessos

 

2
3
4
5
6
7
8

10
12

Identificação
dos Escalões

 

Escalão 1
Escalão 2
Escalão 3
Escalão 4
Escalão 5
Escalão 6
Escalão 7
Escalão 8
Escalão 9

1.  Disposições Gerais

a) A acção promocional é organizada pela concessionária Solverde S.A;
b) A acção promocional – CHRISTMAS CARD – irá decorrer dentro da Sala de Jogo;
c) A acção promocional – CHRISTMAS CARD – consiste na realização de um torneio de máquinas 

destinado exclusivamente a membros Solverde Privilege Club, que durante o período de 01 de 
Outubro a 15 de Dezembro de 2022, acumulem pontos (Euros Solverde), em quantidade previamente 
estipulado e dividido por escalões.

d) O torneio de máquinas será realizado com recurso a seis máquinas de jogo, devidamente configuradas 
em modo de torneio;

e) A fase de apuramento irá ocorrer nos dias 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 e 18 do mês de Dezembro, 
sendo a meia-final e final no dia 23 de Dezembro de 2022;

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

g) À Solverde S.A reservasse o direito de, em qualquer momento alterar o calendário 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 CARD
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3. Funcionamento da acção promocional

a) O Torneio de máquinas de jogo será dividido em três fases, qualificação, meia-final e final;
b) Na fase de qualificação, os participantes selecionam a máquina 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, designado de “ Winner Paid”;
d) A cada participante será atribuído tempo de 5 minutos;
e) O participante jogará a totalidade do seu tempo numa só máquina e de forma continuada, selecionando 

sempre o botão start and stop;
f) No fim do tempo inicialmente previsto, 5 minutos, a ronda será concluída;
g) 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;
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 os 

melhores classificados até ao momento;
j) Passam para as meias finais os 18 com melhor qualificação, fazemos 3 meias finais com 6 

jogadores passando para a final 2 jogadores de cada ronda. A final será feita com 6 jogadores. 
k) Na segunda e terceira fase, realizar-se-á um sorteio para a selecção das máquinas onde os participantes 

irão jogar; 
l) Se no dia da realização das meias-finais e final o participante não comparecer na hora de realização 

do torneio, será substituído pelo participante suplente;
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 que na final obtiver o valor mais elevado no contador Winner Paid será o vencedor do 

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

comprovada.

4. Prémios

a) Os prémios a atribuir são brindes da Solverde para todos os jogadores;
b) O vencedor final ganha um cartão prémio no valor de € 4.000*, o 2º  classificado um fim-de semana 

para duas pessoas no Hotel Algarve Casino e o 3º classificado um fim-de semana para duas 
pessoas no Hotel Casino de Chaves;

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.
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6. Regulamento do prémio-cartão

Cartão pré-pago, no valor de € 4.000 (quatro mil euros). 
Ao abrigo das leis relativas ao Branqueamento de Capital e Financiamento ao Terrorismos, o vencedor 
do prémio, terá de se deslocar à agência do banco para efectuar o seu registo. 
O prémio é comunicado pelo seu valor líquido, ou seja, o valor referido é o valor efetivamente entregue 
ao vencedor, líquido de impostos aplicáveis.  Esses impostos são assim pagos pelos organizadores do 
concurso.
Neste caso, o vencedor não terá portanto que suportar qualquer tipo encargo fiscal ou pagar qualquer 
imposto adicional.

Os prémios em cartão são constituídos por um cartão de débito VISA® Electron alusivo ao concurso 
com características específicas, pré-carregado com o valor do prémio.
Este cartão permite efetuar pagamentos da maior parte dos bens ou serviços que se adquiram por 
esta via, em Portugal ou fora do país, nomeadamente:
Fazer compras nos mais de 24 milhões de estabelecimentos comerciais ligados à rede VISA® em todo 
o mundo (em Portugal na rede VISA® e Multibanco®);
Efetuar todos os pagamentos que tenham referência multibanco e operações em ATM como:
 

• Pagamento de contas água, luz, gás, TV, telefone;
• Carregamento de telemóveis;
• Compra de bilhetes, entre outros
• Fazer compras na internet, por catálogo ou telefone;

 
O cartão não permite, no entanto, fazer levantamentos ou transferências bancárias.
A validade do saldo dos referidos é, no mínimo, de um ano, e pode ser prolongada, mediante pedido por 
escrito do vencedor dirigido à Solverde, com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias relativamente 
a data final de validade do respetivo cartão.
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