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REGULAMENTO DO TORNEIO MEO JOGOS 2015 – Street Fighter IV  
 
 
OBJETO 
O presente Regulamento visa estabelecer os termos aplicáveis ao TORNEIO MEO JOGOS 2015 – STREET FIGHTER IV 
em que a MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., com sede na Av. Fontes Pereira de Melo, 40 - 1069-
300 Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de 
pessoa coletiva n.º 504 615 947 e o capital social de € 230.000.000,00€, adiante “MEO ” irá oferecer gamepads, 
vouchers MEO Videoclube e outros brindes. 
 
PUBLICIDADE 

 A publicidade da ação será feita online e nas lojas MEO do Dolce Vita Tejo na Amadora e Fórum Almada em 
Almada 

 A MEO obriga-se a fazer anunciar, no site do Torneio, o nome dos Vencedores diários, até 5 dias úteis. 
 
PARTICIPANTES 

 Pode candidatar-se à ação qualquer pessoa residente em Portugal. 
 Não serão admitidos no Torneio os colaboradores do Grupo PT ou de empresas diretamente associadas à 

promoção da ação. 

 A ação destina-se exclusivamente ao jogo Street Fighter IV disponível no serviço MEO Jogos. 
 
MODO DE PARTICIPAÇÃO 
  

 Inscrição no site https://www.meo.pt/universo-meo/ganha-com-o-meo/passatempos/decorrer, preenchendo os 

dados pessoais, nos espaços para o efeito 

 As inscrições começarão no dia 24 setembro e permanecerão abertas até à sexta-feira anterior a cada torneio. 

 Após a inscrição no site o participante receberá, até ao final da sexta-feira anterior ao torneio, um mail com a 
confirmação ou não de vaga. 

 Caso não sejam totalmente preenchidas poderão ser aceites inscrições durante o torneio, junto dos promotores. 

 O número máximo de participantes será até 50 pessoas por dia e serão realizados até 25 jogos. 

 No dia e hora do Torneio, os jogadores terão que apresentar documento de identificação com fotografia (BI, 
Cartão de Cidadão ou Passaporte). A não apresentação de um dos documentos de identificação implica a não 
participação no Torneio. No caso de ser menor de idade, deve fazer-se acompanhar por um adulto responsável. 

 O participante terá de comparecer na loja MEO durante o decorrer do horário do torneio para o qual se 
inscreveu. 

 Está previsto que a duração de cada jogo seja cerca de 10 minutos. 
 

VALIDADE  

 Cada participante apenas poderá inscrever-se uma única vez em cada dia do Torneio;  

 
CONDIÇÕES GERAIS 

 No TORNEIO MEO JOGOS 2015 – STREET FIGHTER IV os participantes apenas poderão escolher o personagem   

 Não é permitido aos participantes, alterar qualquer umas das opções gerais, sendo o jogo realizado com as 
definições que estão por defeito ou standard. 

 O Torneio será realizado em sistema de duelo (Versus Mode) – “Player vs Player”, 7 Rounds de 99 segundos 
cada. 

 Cada duelo só terá início caso estejam presentes dois participantes; na ausência de um dos participantes, o jogo 
poderá decorrer com um participante contra o CPU – “Player vs CPU”, 7 Rounds de 99 segundos cada, 
dificuldade Medium, CPU com personagem aleatória. 

 De cada duelo resultará um Vencedor de duelo e um Perdedor de duelo. O Vencedor diário é apurado entre os 
Vencedores de duelo, o que posar como melhor look street fighter no Photo Wall no espaço da ação. Um Júri da 
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MEO escolherá de entre as fotos tiradas pelos promotores da ação, aos Vencedores de duelo, a que representar 
melhor o espírito do jogo Street Fighter através do look e expressividade da pose. 

 Os prémios serão entregues aos participantes no decorrer do Torneio à exceção do Vencedor diário, que será 
contactado posteriormente após a seleção da foto por júri, levantando o prémio na loja onde participou no 
Torneio. 

 
PRÉMIOS   

 1º prémio - vencedor diário – mochila / 10€ videoclube MEO / gamepad sem fios / brindes MEO/ fita 1º 

 Participantes Vencedor de duelo – brinde MEO / crachá / fita 

 Participantes Perdedor de duelo – brinde MEO  
 

 
DIVULGAÇÃO DO VENCEDOR 

 A divulgação do Vencedor será efetuada na página do Torneio, sem prejuízo dos mesmos serem contactados pela 
MEO através do contacto inscrito no formulário; 

 Os participantes aceitam que o seu nome e imagem possam ser divulgados publicamente no âmbito do Torneio. 

 
 ENTREGA DOS PRÉMIOS  

 Os prémios dos participantes serão entregues após cada participação de jogo, na loja MEO. 

 Os prémios dos vencedores diários poderão ser levantados na loja MEO, após divulgação e contacto ao vencedor. 
 
DURAÇÃO 

 Torneio de dia 26 de setembro entre as 14h00 e as 20h00, Loja MEO Dolce Vita Tejo na Amadora 

 Torneio de dia 27 de setembro entre as 14h00 e as 20h00, Loja MEO Dolce Vita Tejo na Amadora 

 Torneio de dia 10 de outubro entre as 14h00 e as 20h00, Loja MEO Almada Forum em Almada 

 Torneio de dia 11 de outubro entre as 14h00 e as 20h00, Loja MEO Almada Forum em Almada 
 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
A MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. reserva-se o direito a suspender, em qualquer altura, 
temporária ou definitivamente, este Torneio ou modificar os termos e condições do mesmo.  
 
 

 


