Versão consolidada do Regulamento (consulte as alterações no final do documento)

REGULAMENTO
Samsung Championship Galaxy Note9 Featuring
Fortnite
1.

Definições

1.1. Campeonato Nacional: Iniciativa da Promotora sob a denominação de “Samsung
Championship Galaxy Note9 Featuring Fortnite”, que consiste na realização do
Campeonato Nacional do jogo «Fortnite», composto por 6 competições, com 2 dias cada
uma (“Competições Semanais”) a decorrer nas Insígnias Aderentes.
1.2. Jogador: Qualquer pessoa singular, maior de 12 anos, residente em Portugal,
autorizada a jogar pelo seu representante legal e que cumpra os restantes termos e
condições previstos no presente Regulamento. Os Jogadores poderão jogar
individualmente – Solo – e em equipa com outro jogador – Duo.
1.3. Promotora: A Samsung Electrónica Portuguesa, S.A. (“Samsung”), com sede no Lagoas
Park, Edifício 5B – Piso 0, 2740-298 Porto Salvo, pessoa coletiva nº 501325301,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o mesmo número.
1.4. Período do Campeonato: O Campeonato irá decorrer entre 3 de novembro e 15 de
dezembro de 2018, sendo composto por um total de 6 Competições Semanais, que se
realizarão nos dias, horários e Insígnias Aderentes indicados no Artigo 3º do presente
Regulamento.
1.5. Prémio: Os Prémios indicados no Artigo 4.º do presente Regulamento serão
atribuídos aos Jogadores – Solo e Duo - que se posicionem como os 1.ºs, 2.ºs e 3.ºs
classificados de cada “Ranking Semanal” em cada uma das 6 Competições Semanais do
Campeonato. Serão ainda atribuídos Prémios aos 1.ºs, 2.ºs e 3.ºs classificados, em cada
uma das modalidades – Solo e Duo - no “Ranking de Campeonato Nacional”, o qual

engloba todos os Jogadores que participem no Campeonato Nacional durante o Período
do Campeonato.
1.6. Ficha de Inscrição: Necessária para efeitos de inscrição no presente Campeonato.
Todos os Jogadores deverão preencher a Ficha de Inscrição disponibilizada nas Insígnias
Aderentes, nos dias e horários mencionados no Artigo 3.º do Regulamento.
2. Inscrição
2.1. Para se inscrever e poder participar no Campeonato, cada Jogador deverá:
2.1.1.

Dirigir-se a uma das Insígnias Aderentes, nas datas e horários indicados no
Artigo 3º do presente Regulamento; e

2.1.2.

Preencher a sua Ficha de Inscrição, com letra de imprensa, e entregá-la ao
Promotor Samsung que estará presente na Insígnia Aderente para esse efeito.
O Jogador deverá apresentar também o seu cartão de cidadão. Cada Jogador
poderá escolher um nome para a sua identificação no Campeonato (“ID Jogo”
e/ou nome de equipa), que o identificará nos Ranking Semanais e do
Campeonato, a serem disponibilizados em www.samsung.com/pt/fortnitechampionship-galaxy-note9.

2.2. Os Jogadores de 12 anos e menores de 16 anos devem apresentar o termo de
autorização anexo ao presente Regulamento, impresso e assinado pelo seu
representante legal (quem exerce poder parental ou a tutela sobre o menor),
autorizando a sua participação no Campeonato.
2.3. Os Jogadores poderão inscrever-se e participar no Campeonato individualmente
(“Solo”) ou em equipa de duas pessoas (“Duo”).
2.4. Cada Jogador pode inscrever-se nas duas modalidades de jogo (Solo e Duo), podendo
jogar nas várias Competições Semanais nestas duas modalidades.
2.5. Os Jogadores deverão manter o mesmo nome de equipa durante todo o Campeonato.
No caso de pretender jogar na modalidade Duo, cada Jogador só poderá inscrever-se
numa única equipa. Caso um Jogador venha a inscrever-se e/ou a jogar em mais do que
uma equipa, todas as equipas em questão e todos os seus Jogadores serão
desclassificados.

2.6. As Competições Semanais poderão ser disputadas em duas modalidades - com um
jogador (Solo) ou em equipa de dois jogadores (Duo), sendo aplicável um sistema de
pontos corridos, em função (i) da sua pontuação semanal, no caso do Ranking Semanal e
(ii) da pontuação total, no caso do Ranking do Campeonato. O Ranking do Campeonato
está disponível para consulta em www.samsung.com/pt/fortnite-championship-galaxynote9.
3. Regras de Participação no Campeonato
3.1. As 6 Competições Semanais do Campeonato serão disputadas nas Insígnias
Aderentes, nas datas e horários indicados no quadro abaixo.
3.2. Cada Jogador poderá participar em mais do que uma Competição Semanal,
contabilizando a melhor pontuação adquirida, tanto para o Ranking Semanal como para o
Ranking de Campeonato.

Competição
Semanal

Ranking
Semanal

Região

Insígnia
Aderente

1.ª

3 e 4 de
Novembro

Porto

FNAC

1.ª

3 e 4 de
Novembro

Lisboa

Worten

1.ª

3 e 4 de
Novembro

Barreiro

MEO

2.ª

10 e 11 de
Novembro

Lisboa

Fnac

2.ª

10 e 11 de
Novembro

Lisboa

Loja da
Marca

Loja

NorteShopping,
Estrada da
Circunvalação
12700, 4460-841
Sra. da Hora, Loja
206, Piso 0
Centro Comercial
Colombo, Av.
Lusíada, 1500392 Lisboa, Loja A001 Piso 0
Fórum Barreiro, R.
Stara-Zagora 1,
2830-364 Barreiro
Piso 0, Loja 0.24
Centro Comercial
Colombo, Av.
Lusíada, 1500392 Lisboa, Loja A
103
CascaiShopping
Estr. Nacional 9,

Horário da
Competição

11h – 13h
14h – 20h

11h – 13h
14h – 20h

11h – 13h
14h – 20h

11h – 13h
14h – 20h
11h – 13h
14h – 20h

Samsung
(Operada
pela
Phone
House)

2.ª

10 e 11 de
Novembro

Porto

Worten

2.ª

10 e 11 de
Novembro

Amadora

MEO

3.ª

17 e 18 de
Novembro

Braga

Media
Markt

3.ª

17 e 18 de
Novembro

Viseu

Phone
House

3.ª

17 e 18 de
Novembro

Lisboa

Worten

4.ª

1 e 2 de
Dezembro

Lisboa

Fnac

4.ª

1 e 2 de
Dezembro

Porto

Rádio
Popular

4.ª

1 e 2 de
Dezembro

Lisboa

Fnac

2645-543
Alcabideche, Loja
nº 0.028/29 - Piso 0
NorteShopping,
Estrada da
Circunvalação
12700, 4460-841
Sra. da Hora, Loja
A.116, Piso 0
Centro Comercial
Dolce Vita Tejo
Avenida Cruzeiro
Seixas 5 e 7, 2650504 Amadora, Lojas
0.043
Lugar da Senra de
Baixo Lamaçães,
4715-276 Braga
Fórum Viseu, R.
Dom José da Cruz
Moreira Pinto 32,
3510-078 Viseu,
Loja 2.22
Centro Comercial
Colombo, Av.
Lusíada, 1500392 Lisboa, Loja A001 Piso 0
CascaiShopping
Estr. Nacional 9,
2645-543
Alcabideche, Loja
84-85
Mar Shopping - Av.
Dr. Óscar Lopes,
Leça da Palmeira
4450-337
Matosinhos, Loja
0.55
Centro Comercial
Colombo, Av.
Lusíada, 1500392 Lisboa, Loja A

11h – 13h
14h – 20h

11h – 13h
14h – 20h

11h – 13h
14h – 20h

11h – 13h
14h – 20h

11h – 13h
14h – 20h

11h – 13h
14h – 20h

11h – 13h
14h – 20h

11h – 13h
14h – 20h

103
Centro Comercial
Dolce Vita Tejo
Avenida Cruzeiro
Seixas 5 e 7, 2650504 Amadora, Loja
0.011 Piso 0
Sintra Retail Park R. Alto do Forte
Loja 4, 2635-047 Rio
de Mouro

5.ª

8 e 9 de
Dezembro

Amadora

BOX

5.ª

8 e 9 de
Dezembro

Lisboa

Media
Markt

Porto

Loja da
Marca
Samsung
(Operada
pela
Phone
House)

NorteShopping,
Estrada da
Circunvalação
12700, 4460-841
Sra. da Hora, Loja
0.127

11h – 13h
14h – 20h

Porto

MEO

Rotunda da
Boavista - Praça de
Mouzinho de
Albuquerque,
105/113, 253 E 267,
4100-359 Porto

10h – 13h
14h – 19h

Lisboa

Loja da
Marca
Samsung
(Operada
pela
Phone
House)

Centro Comercial
Colombo, Av.
Lusíada, 1500392 Lisboa, Loja
0.107 Piso 0

10h – 13h
14h – 19h

5.ª

6.ª

6.ª

8 e 9 de
Dezembro

14 e 15 de
Dezembro

14 e 15 de
Dezembro

11h – 13h
14h – 20h

11h – 13h
14h – 20h

3.3. O Jogador - seja em Solo ou em Duo - poderá jogar um ou mais jogos por
Competição Semanal em cada uma das Insígnias Aderentes referidas (devendo voltar
sempre para a fila de Jogadores que aguardam a sua vez de jogar, se aplicável), tendo a
sua participação a duração máxima de 20 minutos. Todos os pontos obtidos durante a
participação do Jogador em cada Competição Semanal serão contabilizados para efeitos
de posicionamento no correspondente Ranking Semanal, e para o posicionamento no
Ranking do Campeonato.

3.4. A Promotora disponibilizará os equipamentos a serem utilizados no Campeonato,
comprometendo-se a proceder à substituição dos equipamentos em questão, se
necessário, logo que possível. A Promotora não se responsabiliza caso, por qualquer
motivo, o jogo Fortnite não se encontre disponível no Horário da Competição, na Insígnia
Aderente em questão.
3.5. O formato adotado para a atribuição de pontos no Campeonato é o sistema de pontos
corridos, sendo contabilizados da seguinte forma:
Pontuação =posição no jogo + número de “kills”
Score: 1º Lugar (+10 pontos), 2º Lugar ao 5º Lugar (+5 pontos) e cada “kill” (+1 ponto)
Exemplo de Pontuação: 3º lugar + 15 “kills” para o Duo de Jogadores ou para o Jogador a
Solo, = [5 + 15] = 20 pontos acumulados.
4. Atribuição e Envio dos Prémios
4.1. O Jogador, quer participe no Campeonato a Solo ou em Duo, e que se posicione no
1.º, 2.º ou 3.º lugar no âmbito do Ranking Semanal ou do Ranking de Campeonato e
que cumpra os demais termos e condições do presente Regulamento, terá direito a
receber os seguintes Prémios:
4.1.1. Prémios a atribuir a Jogador a Solo e em Duo, por Ranking Semanal:

§

1º Lugar: Uns Auscultadores JBL E55BT, um código com 5.000 V-Bucks para
ser utilizado no jogo Fortnite e 1 boné, 1 caneca e 1 cantil personalizados com o
logótipo do Samsung Championship Galaxy Note9 Featuring Fortnite. Para as
Equipas Duo, os prémios indicados serão atribuídos a cada um dos Jogadores
da equipa.

§

2º Lugar: 1 caneca e 1 cantil personalizados com o logótipo do Samsung
Championship Galaxy Note9 Featuring Fortnite. Para as Equipas Duo, os
prémios indicados serão atribuídos a cada um dos Jogadores da equipa.

§

3º Lugar: 1 cantil personalizado com o logótipo do Samsung Championship
Galaxy Note9 Featuring Fortnite. Para as Equipas Duo, os prémios indicados
serão atribuídos a cada um dos Jogadores da equipa.

4.1.2. Prémios a atribuir ao Jogador a Solo e em Duo, por Ranking de Campeonato
Nacional:

§

1º Lugar: Um smartphone Samsung Galaxy Note9, um código com 20.000 VBucks para ser utilizado no jogo Fortnite e 1 boné, 1 caneca e 1 cantil
personalizados com o logótipo do Samsung Championship Galaxy Note9
Featuring Fortnite. Para as Equipas Duo, os prémios indicados serão atribuídos
a cada um dos Jogadores da equipa.

§

2º Lugar: Uns auscultadores JBL E55BT, um código com 5.000 V-Bucks para ser
utilizado no jogo Fortnite e 1 caneca e 1 cantil personalizados com o logótipo do
Samsung Championship Galaxy Note9 Featuring Fortnite. Para as Equipas Duo,
os prémios indicados serão atribuídos a cada um dos Jogadores da equipa.

§

3º Lugar: Uns auscultadores JBL E55BT e 1 cantil personalizado com o logótipo
do Samsung Championship Galaxy Note9 Featuring Fortnite. Para as Equipas
Duo, os prémios indicados serão atribuídos a cada um dos Jogadores da equipa.

4.2. Os Prémios a atribuir são livres de qualquer ónus ou encargo para os contemplados,
ficando a cargo da promotora do Campeonato o pagamento dos impostos a que os
prémios estejam sujeitos.
4.3. Os Prémios atribuídos não são transmissíveis nem remíveis a dinheiro, nem podem
ser substituídos ou alterados por qualquer outra oferta, ou por qualquer equipamento
Samsung.
4.4. Os Prémios V-Bucks serão enviados para o email dos Jogadores vencedores, sendo os
restantes Prémios enviados para a morada indicada pelos Jogadores vencedores após
contacto por telefone ou por email, no prazo máximo de 30 dias úteis após o fim do
Período do Campeonato, sendo da responsabilidade dos Jogadores a comunicação
dos dados corretos.
4.5. Caso o Jogador vencedor não se encontre na morada indicada para o efeito, deverá
contactar os CTT para se informar das condições em que pode efetuar o
levantamento da mesma num balcão dos CTT (no prazo de seis dias úteis, sendo
aplicáveis os termos e condições dos serviços prestados pelos CTT, disponíveis em
www.ctt.pt).
4.6. Caso a entrega do Prémio aos Jogadores vencedores não se concretize por ausência
do destinatário e após a devolução à Promotora do Prémio, no prazo máximo de 30
(trinta) dias após tal devolução, a Promotora enviará novamente o mesmo, também

por correio registado com aviso de recepção para a mesma morada comunicada pelo
Jogador vencedor. Caso o Prémio seja novamente devolvido, o Jogador Vencedor
perderá o direito ao mesmo.
4.7. Caso a entrega do Prémio ao Jogador vencedor não se concretize pelo facto de os
dados, constantes da Ficha de Inscrição ou comunicados posteriormente por telefone
ou por e-mail pelo Jogador vencedor não terem sido indicados corretamente (por
exemplo, por a morada, contacto telefónico ou email indicados estarem incompletos
ou serem insuficientes), o Jogador vencedor perderá o direito ao mesmo.
4.8. A Promotora não se responsabiliza pela eventual dificuldade ou impossibilidade de
contacto do Jogador vencedor ou por extravios/devoluções de Prémios, originados
por endereços de e-mail ou moradas insuficientes ou inválidos, ou por qualquer outro
motivo que impossibilite o Jogador vencedor de usufruir do Prémio em causa, a que a
Promotora seja alheia.
5. Proteção de Dados
5.1. Para que possa participar no Campeonato, o Jogador deverá incluir o seu nome
completo, data de nascimento, e-mail, número de cartão de cidadão, e número de
telemóvel na ficha de inscrição e consentir no tratamento desses dados pessoais pela
Samsung (melhor identificada no número seguinte). A Samsung não poderá aceitar a
sua participação no Campeonato sem que sejam disponibilizados os dados pessoais
solicitados e sem que seja aceite o tratamento desses dados.
5.2. De acordo com o artigo 26.º do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (doravante designado apenas por RGPD) é
responsável pelo tratamento a SAMSUNG ELECTRÓNICA PORTUGUESA, S.A., com
sede em Lagoas Park, Edifício 5B – Piso 0, 2740-245 Porto Salvo com a finalidade de
gerir a sua participação no Campeonato. Os dados serão comunicados a prestadores
de serviços administrativos, que farão a gestão da Campanha.
5.3. Os dados pessoais serão recolhidos no momento do preenchimento da Ficha de
Inscrição, que se encontra em Anexo ao presente Regulamento.
5.4. Os dados pessoais serão conservados durante o Período do Campeonato, sendo
eliminados 90 dias após a respetiva conclusão, sem prejuízo de outro prazo de
conservação que resulte do cumprimento de uma obrigação legal.

5.5. É garantido ao titular dos dados o direito de acesso, atualização, retificação ou
eliminação dos seus dados pessoais a todo o tempo. Para tal, o participante poderá
submeter o seu pedido em https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/pt, ou
dirigir uma comunicação por escrito para morada indicada acima.
5.6. No caso de se considerar que os Responsáveis pelo Tratamento tenham violado, ou
possam violar os direitos que reconhecidos ao titular dos dados pela legislação
relativa à proteção de dados pessoais, o titular dos dados poderá apresentar uma
reclamação perante a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) através do
número de telefone 213928400 ou do e-mail geral@cnpd.pt.

6. Outras Condições
6.1. É proibida a participação no Campeonato para fins contrários à legislação aplicável,
que suponham um prejuízo para terceiros, ou que, de qualquer forma lesem a sua honra,
dignidade, imagem, intimidade, crenças, ideologias, crenças religiosas ou qualquer direito
reconhecido legalmente, incluindo quaisquer direitos de autor ou de propriedade
intelectual.
6.2. O Jogador não poderá assumir a identidade de outra pessoa, utilizando para o efeito
os dados de identificação desta.
6.3. Está vedada a participação no Campeonato a colaboradores da Promotora.
6.4. Em caso de incumprimento do presente Regulamento, o Jogador poderá ser
impedido de participar nos Passatempos promovidos pela Promotora, por um período
variável, ficando igualmente sujeito às sanções previstas na legislação portuguesa em
matéria de violação de direitos da personalidade, de propriedade intelectual, bem como
de responsabilidade civil e penal. Os dados obtidos com a participação neste Campeonato
poderão ser disponibilizados para o apuramento de responsabilidade civil e criminal, se
solicitados por autoridade judiciária competente.
6.5. A Promotora do Campeonato reserva-se o direito de suspender parcial ou
definitivamente a participação de Jogadores que incumpram qualquer das disposições
constantes no Regulamento e todos os que considere, segundo o seu critério, terem um

comportamento inadequado. Nestes casos, o Jogador em questão perderá o direito ao
Prémio que tenha conquistado.
6.6. A Promotora do Campeonato poderá introduzir, a qualquer momento, alterações
neste Regulamento e divulgar a versão atualizada do mesmo, desde que exista motivo
atendível. As alterações serão efetivas após publicação das mesmas em
www.samsung.com/pt/fortnite-championship-galaxy-note9.
6.7. A Promotora não será responsável caso, por motivos que lhe sejam alheios, os
Jogadores vencedores não possam ou não queiram receber ou usufruir dos Prémios do
Campeonato “Samsung Championship Galaxy Note9 Featuring Fortnite”.
6.8. A Promotora reserva-se o direito de decidir definitivamente sobre qualquer dúvida
que possa vir a ser suscitada sobre as regras aplicáveis a este Campeonato.
6.9. Nos termos da respetiva declaração de cedência dos direitos de imagem, os
Jogadores do Campeonato cedem os seus direitos de imagem e voz, para divulgação das
suas participações de forma gratuita, nos meios de comunicação através da internet e
canais digitais da Promotora, sem limite temporal ou territorial.
6.10. A Promotora não será responsável por qualquer dano, perda ou prejuízo sofridos
por qualquer Jogador no Campeonato, até à extensão máxima permitida pela lei aplicável.
6.11. A Promotora reserva-se o direito de não autorizar a participação de pessoas que se
encontrem sob o efeito de álcool ou quaisquer substâncias psicotrópicas.
6.12. Os casos omissos no presente Regulamento serão devidamente apreciados pela
Promotora.
6.13. As participações consideradas fraudulentas serão comunicadas às autoridades
competentes e poderão ser objeto de ação judicial.
6.14. Qualquer questão relativa ao Campeonato, aos seus conteúdos ou a qualquer outra
matéria relacionada com os mesmos será regida pela lei portuguesa. Os Jogadores
aceitam que qualquer conflito relativo ao Campeonato será submetido em exclusivo aos
Tribunais da Comarca de Lisboa Oeste, Oeiras.

7. Pedidos de Esclarecimento

Qualquer pedido de esclarecimentos sobre o presente Campeonato deverá ser
apresentado através da Linha azul – Linha de apoio a clientes Samsung, através do
número de telefone 808 207 267, nos dias úteis das 9h00 às 20h00, ou do seguinte
contacto de e-mail: campanhas.samsung@sac.pacsis.pt

ANEXO

SAMSUNG CHAMPIONSHIP GALAXY NOTE9 FEATURING FORTNITE
LOJA:_____________________________________________________
Nome: ____________________________________________________
Número de Cartão de Cidadão: ________________________________
Data de Nascimento: __/__/__
E-mail: ____________________________________________________
Telemóvel: ___________________________
Solo:

Duo:

□
□

Indicar ID de Jogo para identificação do jogador ou da equipa no Ranking
____________________________________________________

□ Aceito os termos do Regulamento, incluindo as disposições relativas ao Tratamento de Dados
____________________________________________________
(Assinatura igual ao cartão de cidadão ou B.I./carta de condução)

CONSENTIMENTO DOS PAIS OU TUTOR (para assinar somente em caso de menor de 16 anos)
Na qualidade de representante legal de ____________________________________________________, com
poderes bastantes, declaro que li o presente documento e dou o meu consentimento à sua celebração.
Pai ou Tutor (Assinatura)
(Assinatura igual ao cartão de cidadão ou B.I./carta de condução)
Nome em letra de imprensa

DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE IMAGEM

Declaro, para todos os efeitos legais, conceder à Samsung Electrónica Portuguesa, S. A., (“Samsung”) pessoa
coletiva nº 501325301, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o mesmo número, com
sede no Lagoas Park, Edifício 5B – Piso 0, 2740-298 Porto Salvo, os direitos de utilização da minha imagem, em
fotografia ou vídeo, tal como captada durante a minha participação no “SAMSUNG CHAMPIONSHIP GALAXY
NOTE9 FEATURING FORTNITE”, na presente data, na Loja identificada supra, sem quaisquer limitações, podendo
a Samsung, directamente ou por intermédio de terceiros:
a) Fixar e utilizar as referidas imagens captadas, sem limitações temporais e territoriais, por qualquer meio
técnico de difusão ou de comunicação através da Internet;
b) Utilizar as imagens captadas nos canais digitais da Samsung.
Os direitos supracitados serão exercidos sem prejuízo do direito à honra, intimidade e imagem de acordo com a
legislação em vigor, podem ser exercidos uma ou mais vezes, a todo o tempo e em qualquer lugar por qualquer meio
técnico conhecido, sem necessidade de prévia autorização ou dando lugar a qualquer compensação, pelo que o
declarante reconhece que não poderá reclamar qualquer compensação ou remuneração.
____________ (Lugar), ___ de ________ de 2018.
______________________________________________________
(Assinatura igual ao cartão de cidadão ou B.I./ carta de condução)

______________________________________________________
Nome em letra de imprensa
CONSENTIMENTO DOS PAIS OU TUTOR (para assinar somente em caso de
menor de 16 anos)
Na qualidade de representante legal de ____________________________________________________, com
poderes bastantes, declaro que li o presente documento e dou o meu consentimento à sua celebração.
Pai ou Tutor (Assinatura)
(Assinatura igual ao cartão de cidadão ou B.I./carta de condução)

Nome em letra de imprensa

05.11.2018
Primeira Adenda ao Regulamento do Campeonato Nacional – “Samsung Championship
Galaxy Note9 Featuring Fortnite”

1.

Por questões relacionadas com os objetivos subjacentes ao Campeonato Nacional e
para cabal esclarecimento dos Jogadores, a Promotora vem proceder à alteração dos
Artigos 2.1.2, 2.6, 3.2, 4.1.1, e 6.6 do Regulamento.

2. Os Artigos 2.1.2, 2.6 e 6.6 passarão a fazer referência e remeter para a consulta do
site: www.samsung.com/pt/fortnite-championship-galaxy-note9.
3. O Artigo 3.2 passará a ter a seguinte redação, sendo alterado o método de
atribuição de pontuação no Campeonato Nacional:
“3.2.
Cada Jogador poderá participar em mais do que uma Competição Semanal,
contabilizando a melhor pontuação adquirida, tanto para o Ranking Semanal como
para o Ranking de Campeonato.”
4. De modo a clarificar que os prémios serão atribuídos aos jogadores vencedores,
tanto na modalidade a Solo como em Duo, procede-se à alteração do Artigo 4.1.1,
que passará a ter a seguinte redação:
“4.1.1.

Prémios a atribuir a Jogador a Solo e em Duo, por Ranking Semanal:”

5. A presente adenda ao Regulamento entra em vigor no dia 05 de novembro de 2018,
tendo efeitos retroativos a 3 de novembro de 2018, sendo assim aplicável a todas as
participações já efetuadas.

6. Todas as demais cláusulas do Regulamento manter-se-ão integralmente em vigor e
os Participantes deverão a todas respeitar para participar validamente e ter direito à
Oferta, tudo nos termos definidos no Regulamento (conforme alteração a que pelo
presente documento se procede).

