REGULAMENTO DA AÇÃO CONCURSO DE QI´S DO CAMPUS S. JOÃO
Artº 1º
(Objeto)
O presente regulamento tem por objeto regular a organização, funcionamento e utilização
da campanha promocional 2º Concurso de Qi´s do Campus S. João.

Art. 2º
(Âmbito de aplicação)
1. O presente regulamento aplica-se as pessoas maiores de 18 anos, devendo, por
conseguinte, ser escrupulosamente respeitado pelos mesmos.

2. De forma a possibilitar a sua consulta e conhecimento, o presente regulamento estará
disponível no balcão de informações, na zona de acção e no respectivo website do
Campus S. João.

Art. 3º
(Acessibilidade)
Têm acesso a esta campanha promocional todas as pessoas referidas no artigo 2º deste
regulamento nos dias 4, 11, 18 e 25 de Outubro, 1,8, 15, 22 e 29 de Novembro, 6 de
Dezembro de 2017 e os jogadores apurados para a grande final no dia 13 de
Dezembro..

Art. 4º
(Data da Campanha)
Esta campanha promocional vigora de 4 a de Outubro a 6 de Dezembro de 2017 nas
seguintes datas: 4, 11, 18 e 25 de Outubro, 1,8, 15, 22 e 29 de Novembro, 6 de
Dezembro de 2017 e os jogadores apurados para a grande final no dia 13 de Dezembro..

Art. 5º
(Condições de participação)
1. Os participantes que aderirem a esta campanha promocional obrigam-se não só a
cumprir o disposto no presente regulamento, bem como as condições gerais de
utilização do Mundicenter Gift Card (MGC) http://www.mundicenter.pt/mgc .

2. Para participar os jogadores devem formar uma equipa de três pessoas, dar um nome
à equipa e inscreverem-se no website do Campus S. João num formulário próprio para
o efeito.

3. As participações nas eliminatórias são feitas por ordem de inscrição, sendo que as
equipas são avisadas em relação ao dia da sua participação.

4. Caso por motivo de força maior uma equipa não possa participar no dia da sua
eliminatória deve avisar o Campus S. João até às17h30 da segunda-feira anterior do
dia da sua eliminatória para o número de telefone 225 022 404, podendo correr o risco
de já não haver disponibilidade para participar noutra eliminatória. Essa informação
será fornecida posteriormente pela organização do 2º Concurso de Qi´s.

5. Para ter acesso aos prémios da final os jogadores têm que fornecer os seguintes
dados: nome, morada e apresentar o número de contribuinte.
Art. 6º
(Mecânica da Ação)
1. O 2º Concurso de Qi´s é gerido pela Dr. Why e é um quizz-software para ser jogado
ao vivo idealizado pela Criativa, um empresa de software, especializada no
desenvolvimento de soluções software e hardware para animação.
2. O 2º Concurso de Qi´s decorre por eliminatórias nos dias 4, 11, 18 e 25 de Outubro,
1,8, 15, 22 e 29 de Novembro, 6 de Dezembro de 2017 e os jogadores apurados para
a grande final no dia 13 de Dezembro.
3. O Concurso de Qi´s terá três rondas em cada um dos dias, sendo que a primeira
decorrerá às 13h, a segunda às 18h e a terceira às 19h. As equipas devem
apresentar-se na zona de jogo com 15 minutos de antecedência da sua ronda
4. A grande final decorre no dia 13 de Dezembro de 2017 às 19h.
O 2º Concurso de Qi´s decorre no Campus S. João, numa zona montada para o
efeito na praça de alimentação da galeria.
5. Em cada ronda participam seis equipas, ou seja 18 equipas por eliminatória.
6. Cada ronda tem 20 perguntas.
7. No final de cada eliminatória é apurada a melhor equipa que vai à grande final no dia
13 de Dezembro de 2017.
8. Na final participarão as 10 equipas vencedoras ao longo das eliminatórias e realizarse-á apenas uma ronda com 40 perguntas no dia 13 de Dezembro às 19h.
9. A zona de jogo é composta por 6 mesas, cada uma com um comando sem fios, onde
devem carregar nas respostas que acham correctas. Tendo 5 opções de resposta (A,

B. C, D, E) porém, só uma resposta será a correcta. A resposta deve ser dada em 10
segundos. Se acertarem ganham pontos, se errarem perdem pontos, todavia por
estratégia podem não joga, não ganhando nem perdendo pontos. Todas as mesas/
equipas jogam e respondem em simultâneo. De seguida aparece a classificação da
pergunta com os pontos de cada equipa. Os pontos e classificações são em tempo
real. Se errarem os comandos ficam vermelhos e se acertarem ficam verdes. No final
da ronda aparecerá a classificação com os respectivos pódios.
10. A distribuição dos comandos é feita por ordem de chegada das equipas.
11. Caso haja algum tipo de impedimento técnico, ou número insuficiente de equipas em
jogo poder-se-á não contabilizar a partida, não podendo nenhuma equipa apresentar
qualquer reclamação. No entanto, caso haja pelo menos 6 equipas para a realização
de uma ronda a eliminatória será realizada.
12. Caso haja alguma falha técnica dos comandos a pergunta em causa não será
contabilizada e realizar-se-á uma nova pergunta.
13. Cada jogador só pode pertencer a uma equipa e cada equipa só pode participar
numa eliminatória.

Art. 7º
(Prémios e Ofertas)
1. Os prémios são os seguintes:
1º Prémio:3 Vouchers Abreu para uma noite em Hotel 4 estrelas em regime de APA
em Portugal Continental válido para duas pessoas e 3 Mundicenter Gift Card no valor
de 200 € cada.
Os vouchers Abreu só são válidos se devidamente carimbados, assinados e datados pela Agencia Abreu
S.A.
Utilizáveis apenas na Agencia Abreu do Campus S. João.
Os vouchers devem ser utilizados até 30 de Março de 2018, exceptos épocas festivas e sujeitos à
disponibilidade do hotel, cuja confirmação deverá ser feita na Agencia Abreu no Campus S. João.
Não são acumuláveis com descontos contratuais, nem com Abreu Travel Card.
Não é permitida em nenhuma circunstância a troca parcial ou total deste voucher por dinheiro.

2º ao 10º Prémios: Mundicenter Gift Card no valor de 50€ para cada elemento de cada
equipa que participe na grande final do 2º Concurso de Qi´s. O Mundicenter Gift Card
é válido em compras nas lojas aderentes ao MGC nos centros do Grupo Mundicenter,
inclusivamente o Campus S. João. 2. Os prémios serão entregues aos vencedores na
grande final do dia 13 de Dezembro de 2017, sendo que é obrigatório o fornecimento
dos seguintes dados: nome completo, morada, idade, número de contribuinte e email.
Não obstante o previsto no número anterior, caso os concorrentes não estejam na
posse dos seus documentos de identificação no dia da final, os prémios ficarão

guardados, devendo ser reclamados no prazo máximo de 8 dias seguidos a contar da
data da participação.

Art. 8º
(Restrições)
1. O acesso a esta campanha promocional está vedado a todos os colaboradores das
empresas do Grupo Mundicenter, lojistas e respetivos funcionários e prestadores de
serviços, bem como pessoas envolvidas no âmbito da promoção, e ainda todas as
empresas e associações empresariais e comerciais.

2. A utilização de aplicações para smartphones ou motores de busca durante o jogo
será penalizada, inclusivamente levando à desqualificação da equipa na eliminatória.
3. Não é permitida a ajuda verbal por parte de outras equipas ou pessoas que possam
estar a assistir ao 2º Concurso de Qi´s.
Art. 9º
(Dados pessoais)
A entidade proprietária da galeria comercial, compromete-se a respeitar integralmente o
disposto na Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, assim
como qualquer outra legislação que a substitua ou venha a ser aplicável a esta matéria.

Art. 10º
(Reclamações)
Qualquer reclamação, observação e / ou sugestão deverá ser dirigida à entidade
proprietária da galeria comercial, em impresso existente para o efeito no balcão de
informações.

Artigo 11.º
(Alterações ao regulamento)
1. A entidade proprietária da galeria comercial poderá em qualquer altura, sempre que
entender necessário ou conveniente, modificar parcial ou totalmente o presente
regulamento bem como terminar a promoção sem aviso prévio.
2. No caso de incongruência numa pergunta é adoptado o critério de anulação da
mesma, com base no consenso geral das equipas, sendo feita uma nova pergunta.

Artigo 12.º
(Omissões e outras disposições)

As omissões e outras disposições não previstas no presente regulamento serão
decididas pela Administração da Urbaminho – Urbanizações do Minho, S.A.

Art. 13º
(Entrada em vigor)
O presente regulamento entra em vigor no dia 27 de Setembro de 2017 .

Visto e aprovado pela URBAMINHO - URBANIZAÇÕES DO MINHO, S.A.. em 27 de
Setembro de 2017.

