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A Bonae Spei Associação Cultural vai lançar pela 1ª vez um torneio de Clash Royale e com
a finalidade de proporcionar a melhor experiência possível está recetiva a propostas e
sugestões dos participantes inscritos.

Inscrição e pagamento
Existem duas possibilidades para efetuar a inscrição: online (recomendado) ou na sede da
associação Bonae Spei, nos dias indicados na nossa página do FB @bonaeSPEI e
instagram @bonae.spei. Cada jogador só poderá fazer uma inscrição, indicando o nome,
nickname e nível no jogo. As inscrições são limitadas e serão aceites por ordem de
chegada. Poderá haver lugar a lista de suplentes. Deverá ser efetuada apenas uma
inscrição por jogador e deverá
ser efetuada antes do fim do prazo estipulado para a mesma (a informar) e/ou antes de se
preencherem todas as vagas disponíveis. No dia não se aceitam inscrições exceto em
caso de desistência ou falta de comparência de alguma equipa. Jogadores eliminados não
se podem voltar a inscrever em nome de outros.
Todos os dados de identificação do jogador são obrigatórios e devem ser inseridos e
preenchidos corretamente.
Não existe qualquer taxa de inscrição para o torneio de Clash Royale.
No ato da inscrição (quer online, quer na associação), o jogador declara ter conhecimento e
ter aceite o presente regulamento, assim como a captação de imagens e vídeo para fins de
divulgação do trabalho da Bonae Spei Associação Cultural.

Horário
O evento decorrerá nos dias 27 e 28 de abril de 2019, no Centro de Artes e Espectáculos
da Figueira da Foz, a partir das 11h, sendo a calendarização revelada mais próximo do
evento. Existe uma pausa para almoço desde as 13h30 às 14h30. Os horários mais
detalhados e precisos serão divulgados mais próximo do evento. Pedimos a compreensão
de todos para eventuais atrasos no cumprimento de horários por motivos totalmente alheios
à organização e à sua vontade.

Chegada ao recinto
Qualquer que seja o torneio que vai disputar o jogador deve estar no recinto 20 minutos
antes do seu jogo para dar o “check-in” obrigatório antes da primeira partida. A fim de ser
confirmada a identidade do inscrito, no momento do “check-in” poderá ser solicitado que
apresente um documento de identificação legal com fotografia.

Torneio de Clash Royale
Modo do torneio
Os torneios Clash Royale a serem criados no decorrer do dia serão protegidos por
password, que será facultada aos jogadores inscritos no check-in ou momentos antes da
hora marcada para o 1º torneio.
A organização criará os torneios particulares que irão decorrer durante o dia.
O tempo dos torneios pode variar, dependendo do nº de participantes e objetivos do torneio.
O tempo de preparação pode variar entre os 15 minutos ou 1 hora, sendo que assim que
todos os participantes deem entrada no torneio, pode a organização mediante aviso prévio,
terminar a preparação e dar início aos mesmos.
Apenas os jogadores listados poderão combater entre si.
Os participantes podem a qualquer momento, após início do torneio, clicar no botão batalha.
Os participantes não perderão troféus na participação dos torneios.
De modo a manter uma certa igualdade em todos os participantes haverá limite de nível de
torre de rei e de nível de cartas.
Os torneios serão seguidos e podem variar entre batalha normal, batalha do elixir duplo e
batalha de estratégia.
O nº de participantes será adequado de acordo com o nº de inscrições.
O limite de nível será 9 ou a escolher consoante o nível dos participantes inscritos.
A duração dos mesmos poderá variar entre os 30m a 2h.

Prémios
Após a realização de todos os jogos serão entregues prémios aos 3 primeiros lugares,
para a melhor defesa (menos golos sofridos em todo o torneio) e para o melhor ataque
(mais golos marcados em todo o torneio).
Prémios a divulgar.

Captação de vídeo e imagem
Ao se inscrever e entrar no recinto o participante está consciente de que será alvo de
captura de imagem e de vídeo. Ao se inscrever está a autorizar que a organização e
terceiros procedam ao livre tratamento da sua imagem para fins promocionais, ou não, do
evento em qualquer meio em que estas possam ser divulgadas.

Normas e regras
Este evento deverá ser sinónimo de um dia de diversão e convívio entre a comunidade.
Jogadores e/ou equipas que ponham em causa este espírito, tomando atitudes que põem
em causa o normal funcionamento do evento serão expulsos da competição sem direito ao
reembolso do valor que pagaram. Qualquer estrago ao material presente no recinto será
totalmente imputado a quem o provocou. Jogadores ou equipas que não cumpram o
presente regulamento são expulsos nas mesmas condições em cima já referidas.

Considerações gerais
A organização reserva o direito de proceder a alterações a este regulamento para o bem
do evento, sem que estas sejam previamente anunciadas. A organização reserva o direito
de alterar o horário de funcionamento, cancelar ou suspender o evento por qualquer motivo
que ache que o justifica.

Alterações a este regulamento
O presente regulamento poderá ser alvo de pequenas alterações com vista à melhoria e
otimização do evento e do seu funcionamento. A versão mais recente deste documento
estará sempre disponível online. A organização reserva o direito de não comunicar qualquer
alteração feita a este regulamento.

Aspetos não previstos
Dada a infinidade de situações impossíveis de prever, qualquer aspeto que não se encontre
aqui explicado ou que a sua explicação suscite dúvidas, a palavra final será sempre da
organização e esta não pode ser contestada.
Boa sorte a todos!
Figueira da Foz, 15 de abril de 2019

