REGULAMENTO GERAL
Condições Legais
•

A participação na LAN Party envolve a aceitação de todos os termos do regulamento
geral e regulamentos dos respetivos jogos;

•

O Núcleo de Estudantes de Informática (NESTI) da Universidade dos Açores reserva o
direito de alterar estes termos a qualquer altura;

•

Se não concordar com estas condições, não deverá inscrever-se.

Normas de Atuação
•

O NESTI reserva o direito de expulsão a todo e qualquer participante que registe um
incumprimento dos termos deste regulamento. O não cumprimento deste leva à sanção
imediata de expulsão do evento, sem qualquer tipo de reembolso;

•

Todos os participantes deverão cumprir as normas de funcionamento e comportamento
que estão estabelecidas.
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Enquadramento
•

O NESTI é a entidade responsável pela organização do evento Playnesti;

•

Ao NESTI, cabe a responsabilidade de manter o bom funcionamento do espaço do
evento, bem como das infraestruturas de rede e elétrica:

•

A partilha e/ou utilização de conteúdos que sejam objeto de proteção legal poderá
constituir ilícito criminal. Cada participante é responsável pelo seu conteúdo, quer das
unidades de armazenamento, quer dos suportes digitais que traz consigo, e pela sua
disponibilização na rede. O NESTI não tem, portanto, responsabilidade sobre os
ficheiros partilhados, enviados ou recebidos, cópias não autorizadas, quer sejam
software, áudio, vídeo ou qualquer outro suporte/formato;

•

O NESTI não se responsabiliza por eventuais danos no material, desconfigurações ou
perda de informação, seja por infeção de vírus, falha de energia elétrica, ou por
qualquer outra razão aqui não especificada;

•

O NESTI não se responsabiliza por perda, furto ou avaria de material dentro e fora do
recinto da Lan Party. A segurança do material é da inteira responsabilidade de cada
participante;

•

Todo o material disponibilizado pela organização aos participantes é da inteira
responsabilidade destes;

•

Por razões de segurança, sempre que haja deteção de vírus em qualquer computador,
o mesmo será retirado da rede, não podendo voltar a aceder enquanto não for resolvida
a situação;

•

É expressamente proibido o recurso a técnicas de hacking/cracking com vista a sabotar
e/ou obter acesso indevido a dados privados de qualquer dos equipamentos da
organização ou dos restantes participantes.

NESTI - Núcleo de Estudantes de Informática
E-mail: nesti@uac.pt
www.nesti.uac.pt
facebook.com/NESTIUAC

PLAYNESTI
www.playnesti.uac.pt
facebook.com/PLAYNESTI

Inscrições, Acesso e Admissão
•

O NESTI reserva o direito de admissão dos participantes no evento;

•

As inscrições serão efetuadas no website (www.playnesti.uac.pt) do evento. Após o ato
de inscrição, esta será sempre verificada por um membro responsável;

•

O ato de inscrição é uma doação ao núcleo e é irreversível;

•

Eventualmente poderá existir a possibilidade de algumas inscrições poderem vir a ser
efetuadas durante o evento, mas só e apenas se se verificar a existência de vagas para
o torneio (que podem estar dependentes de desistências);

•

As inscrições só serão validadas se os dados, preenchidos e/ou atualizados pelos
participantes, estiverem corretos e legalmente válidos;

•

A participação de menores de 18 anos só é permitida se o processo de inscrição for
acompanhado de uma autorização assinada por um responsável maior de idade, ou pelo
encarregado de educação;

•

A inscrição também só será confirmada via apresentação de um documento
identificativo (BI ou Cartão de Cidadão) legalmente válido à entrada do evento e
confirmado o respetivo pagamento;

•

Cada participante inscrito deverá fazer-se acompanhar do seu documento de
identificação durante o período de realização do evento e facultá-lo sempre que lhe for
solicitado por um dos elementos da organização devidamente identificado;

•

A cada participante será atribuída a respetiva credencial. É obrigatório que este se faça
acompanhar desta durante toda a duração do evento;

•

A credencial é única e intransmissível. O não cumprimento desta regra pode levar à
expulsão;

•

A distribuição dos lugares dos participantes será efetuada pela organização,
beneficiando de total equidade;

•

No ato verificação dos dados, a inscrição pode ser invalidada se qualquer uma das regras
supracitadas não forem cumpridas;
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•

A organização reserva a possibilidade de expulsar qualquer participante que manifeste
qualquer tipo de comportamento que comprometa o bom funcionamento do evento e
o bem-estar dos restantes participantes.

•

A primeira fase de inscrições irá decorrer de 21 de fevereiro a 24 de março. Esta fase
terá um custo de inscrição de 7€ por pessoa. Este pagamento será efetuado no ato de
check-in que irá decorrer de 25 a 27 de março.

•

A segunda fase de inscrições irá decorrer de 28 de março a 1 de abril. Esta fase terá um
custo de inscrição de 8€ por pessoa. Este pagamento será efetuado no ato de check-in
que irá decorrer de 2 a 4 de abril.

•

Os jogos Counter-Strike : Global Offensive e League of Legends terão 20 vagas de
inscrição disponíveis para cada.

•

O jogo Rocket League terá 10 vagas de inscrição disponíveis.

•

As vagas de inscrição serão contabilizadas após o ato de check-in, não garantindo assim
que uma equipa inscrita tenha vaga disponível caso estas já tenham sido preenchidas
por outras no ato de check-in.

•

As vagas de inscrição poderão ser acertadas entre a primeira e segunda fase de
inscrição de modo a garantir o maior número de vagas consoante a afluência de
inscrições em cada jogo.

Dados Pessoais
•

Os dados facultados pelos participantes destinam-se única e exclusivamente à
organização. Os dados pessoais serão tratados de acordo com a lei vigente. Serão
introduzidos numa base de dados de carácter pessoal que é propriedade exclusiva da
organização.

Proteção de Dados e Direitos de Imagem
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•

O NESTI reserva todo o direito de utilização dos dados pessoais e dos direitos de imagem
dos participantes, citados em seguida, de modo a: realizar estatísticas, registar a posse
e utilização de material durante o evento; proceder à divulgação do evento para melhor
organizar os eventos produzidos pelo NESTI:
Dados pessoais em questão:
o

E-mail;

o

Número de Cartão de Cidadão;

o

Contacto Telefónico.

Direitos de imagem em questão:
o

Fotografias;

o

Vídeo;

o

Voz.

Direitos dos Participantes
•

Uma bancada com espaço suficiente para instalar o computador pessoal ou portátil;

•

Um cabo de rede (RJ45);

•

Uma tomada de corrente elétrica;

•

Livre circulação no espaço do evento, fora os espaços reservados à organização ou
restritos;

•

Acesso a todas as infraestruturas disponibilizadas para o evento;

•

Acesso a instalações sanitárias;

•

Participação nas atividades e competições programadas, nas condições gerais e
particulares determinadas pela organização;

•

Equidade por parte da organização;

•

Direito a expressar a sua opinião e crítica sobre a organização do evento, de modo
civilizado e fundamentado.

Atividades
•

Os participantes têm direito equitativo de acesso a todas as atividades do evento sob a
responsabilidade do NESTI, dentro das condições estipuladas para cada uma delas.
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•

O NESTI reserva o direito de cancelar, modificar ou alterar qualquer atividade,
competição ou seminário que decorra durante o evento. As alterações serão
anunciadas no local do evento e no respetivo site.

Torneios
•

Todos os torneios têm a obrigação de começar à hora programada, o primeiro jogo de
cada dia do evento terá uma tolerância máxima de 15 minutos e será dada aos restantes
jogos uma tolerância máxima de 10 minutos. Caso o tempo de tolerância seja
ultrapassado, será atribuída uma derrota automática à equipa responsável pelo atraso.
Não serão aceites exceções;

•

Todos os participantes têm o direito de participar em mais de um torneio em
simultâneo. A organização não se responsabiliza pela incompatibilidade de horários;

•

Todos os participantes têm o direito a participar nos torneios anunciados pela
organização, desde que cumpram todos os requisitos pré-estabelecidos;

•

Cada torneio terá as suas informações e regras específicas que serão disponibilizadas
atempadamente no momento de inscrição e no site do evento;

•

Em torneios de equipas, as mesmas deverão anunciar o seu líder/responsável à
organização do NESTI;

•

Os participantes e/ou equipas (através do seu responsável) devem verificar
atempadamente a sua inscrição nos torneios em que pretendem participar e consultar
as respetivas Regras.

•

A inscrição em cada torneio e a aceitação das regras é da única e inteira
responsabilidade de cada jogador;

•

Todos os torneios em que as equipas sejam compostas por 5 ou mais elementos, têm
direito a 2 suplentes gratuitos. Os suplentes não têm direito a lugar dedicado em mesa,
caso sejam necessários, deverão ocupar o lugar da pessoa que estão a substituir.

•

O NESTI não se responsabiliza por inscrições não efetuadas, defeituosas, com falta de
dados ou indefinição de participantes, equipas e seus membros;

•

Os participantes têm o direito de fazer stream dos seus jogos para as suas plataformas
de eleição, com delay mínimo de 3 minutos.

•

Apenas podem participar nos torneios participantes que se encontrem no recinto do
evento.

•

Apenas podem participar nos torneios oficiais para PC aqueles que tenham os respetivos
jogos instalados e atualizados/compatíveis nos seus computadores pessoais;
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•

As datas e prazos das inscrições dos torneios são divulgadas e atualizadas no website do
evento;

•

O NESTI reserva-se ao direito de limitar todo e qualquer ruído a fim de reduzir o
incómodo durante o decorrer dos torneios;

•

Os participantes não deverão fazer uso de qualquer procedimento informático, ou
outro, que lhes confira vantagem no confronto com o(s) adversário(s);

•

Os participantes devem adotar um espírito de Fairplay e não-violência.

Material
•

É proibido o uso/instalação de colunas de som, megafones, buzinas, ou outros objetos
geradores de ruído que sejam passiveis de incomodar os restantes participantes.

•

É proibido o uso/instalação de aparelhos de alto consumo energético como microondas e mini frigoríficos que possam comprometer a rede elétrica do pavilhão sem
autorização prévia da organização.

•

Todo o material disponibilizado pela organização ao participante é da inteira
responsabilidade do mesmo. Em caso de furto, dano no material ou outra situação aqui
não citada, o participante será responsabilizado.

Material Obrigatório
•

PC/Desktop ou portátil e respetivos periféricos (monitor, teclado, rato, etc.);

•

Placa de rede Ethernet RJ45 ISO 8877;

•

Extensão elétrica tripla ou superior com o mínimo de 1,5m.

Recinto
•

É expressamente proibido fumar dentro do recinto;

•

É expressamente proibida a ingestão de bebidas alcoólicas e o uso de substâncias
ilícitas dentro do recinto;

•

É expressamente proibido ofensas quer verbais, quer físicas;

•

É expressamente proibido incomodar os participantes durante o decorrer dos torneios;

•

Fica por conta própria a limpeza da área pessoal de cada participante;

•

Todo o espaço e periferia cedida ao evento deve ser impreterivelmente respeitado;
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•

Todo e qualquer dano provocado no recinto é da inteira responsabilidade do
participante.

Recomendações e Conselhos Úteis
É recomendado aos participantes que tragam consigo:
•

Auscultadores/headphones;

•

Gamepad/Comando;

•

Tapetes de rato;

•

Base de refrigeração para portátil e respetivos cabos;

•

Que cada participante recorra a alguém de sua confiança para ficar vigilante dos seus
pertences durante a ausência;

•

Que aquando de uma ausência prolongada deposite os bens mais pequenos (Rato,
Teclado, Auscultadores, Pens, etc.) num local seguro.
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