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REGULAMENTO DA AEOH LAN PARTY  

 

 

A participação na AEOH LAN PARTY está condicionada pela aceitação das presentes 

condições, sendo que, em caso de não concordância, não deverá ser efetuada a 

inscrição.  

 

1. A AEOH LAN PARTY decorrerá no dia 28 de julho de 2019, domingo, no recinto 

da Expoh. 

 

2. Limitada ao máximo de 16 inscrições/ equipas. 

 

3. A inscrição terá de ser efetuada até ao dia 27 de julho de 2019, às 17 horas, na 

página aeoh.pt e no facebook do AEOH https://www.facebook.com/aeohospital. 

 

4. A inscrição terá o custo de 1 euro por participante o que perfaz 4 euros por equipa. 

 

5. Após o envio da inscrição, esta será verificada pela organização da AEOH LAN 

PARTY. A mesma só será concluída após a boa cobrança do pagamento. 

 

6. O pagamento da inscrição não pode ser reembolsado. Doença ou qualquer tipo de 

imprevisto que impeça a participação na AEOH LAN PARTY não concede a 

restituição do mesmo. 

 

7. Os vencedores do torneio receberão 4 auscultadores (1 para cada elemento da 

equipa). 

 

8. O equipamento básico para a AEOH LAN PARTY, será disponibilizado pela 

Escola, à exceção dos auscultadores que devem ser trazidos pelos participantes. 

 

9. A organização da AEOH LAN PARTY dará o apoio técnico necessário para o bom 

funcionamento da atividade. 
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10. Todos os participantes deverão cumprir as normas de funcionamento e de conduta 

estabelecidas pela organização. 

 

11. A Organização reserva-se o direito de vedar o acesso ao stand a quem provocar 

quaisquer distúrbios.  

 

12. Os jogadores devem concordar e respeitar as seguintes regras:  

 

a. Os jogadores devem cumprir as decisões da organização; 

b. Os jogadores não deverão usar qualquer procedimento informático que lhes 

confira vantagem no confronto com o adversário; 

c. Os jogadores devem adotar um espírito de fair-play e não-violência; 

d. Os jogadores terão de respeitar as ordens dadas pela Organização; 

e. O desrespeito desta regra resultará na desqualificação do jogador em 

questão. 

 

13. Um jogador receberá um aviso se cometer alguma das seguintes ofensas: 

a. Usar linguagem insultuosa; 

b. Comportamento incorreto.  

 

14. Um jogador receberá ordem de exclusão se cometer alguma das seguintes ofensas: 

a. Receber mais do que dois avisos; 

b. Agir de forma violenta; 

c. Usar algum procedimento informático que lhe confira vantagem no 

confronto com o adversário; 

d. Utilizar estratégias não autorizadas; 

e. Violar qualquer regra do torneio.  

 

15. A Organização é soberana nas suas decisões. Qualquer falta de respeito ou ofensa, 

quer para com a Organização, quer para com outros participantes, poderá ser 

sancionada com a exclusão do torneio.  

 

16. A Organização pode adicionar ou modificar alguma regra na existência de alguma 

situação não prevista.  


