8 a 9 DE SETEMBRO
2017
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
PARTE I - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
1. As pessoas que se façam acompanhar por
substâncias proibidas por lei, objetos cortantes,
recipientes de vidro ou outros objetos que possam
ser considerados perigosos, poderão ser
impedidas de entrar.
2. A organização agradece o comportamento
cívico e solicita que seja preservada a sala e seu
espaço circundante.
3. O uso de software ilegal nos computadores
particulares será da r esponsabilidade do próprio.
4. Todos o s participantes deverão c u m p r i r as
n o r m a s de funcionamento e comportamento
estabelecidas pela organização, possuindo a
mesma o direito de negar o acesso ao recinto a
qualquer indivíduo que provoque quaisquer tipos
de distúrbios ou tumultos.
PARTE II – FMJ LAN PARTY:
1. A Lan Party 2017 terá lugar no Fórum Municipal da
Juventude de Ílhavo (FMJI) e decorrerá nos dias 8 e 9
de Setembro. Terá o seu início às 14h30 do dia 8 de
setembro e a sua conclusão será às 11h00 do dia 9 de
setembro.
2. Este evento é destinado a todos os interessados
com idade superior a 14 anos.
3. Para efetuar a inscrição cada participante terá de
preencher uma ficha de inscrição e entregar nos
Fóruns Municipais da Juventude ou enviar para o
email (forumjuventude_ilhavo@cm-ilhavo.pt ou
forumjuventude_gafanhanazare@cm-ilhavo.pt).
4. A Lan Party 2017 terá uma capacidade de 30
inscrições para uso próprio do computador e 5 para
uso dos desktop do FMJI.
5. O critério de admissão será baseado na ordem de
chegada dos formulários de inscrição, reservando-se
a organização o direito de adotar critérios
alternativos em determinadas circunstâncias, sem
obrigatoriedade de aviso prévio aos participantes.
6. Todos os participantes menores de 18 anos, que
desejem participar terão de entregar à organização a
sua inscrição acompanhada de declaração assinada
pelo encarregado de educação, e uma fotocópia do BI
do encarregado de educação e do próprio educando.
Caso contrário a inscrição será anulada.
7. Aos primeiros classificados de cada torneio oficial
será entregue um prémio.
8. Os prémios serão atribuídos no final da
FMJLanParty.
9. Todos os participantes receberão um certificado de
participação.

PARTE III - MATERIAL:
1. É necessário o seguinte material: Computador
(onde se inclui Monitor); Placa de rede ou Wireless
(para acesso à rede e Internet); Rato e Teclado e Cabo
de Rede.
2. É recomendado o seguinte material: Portátil;
Auscultadores ou phones; Ficha tripla; e comestíveis
(existirão contudo máquinas de venda).
3. É interdito o seguinte material: Colunas - Caso o
computador possua colunas integradas de raiz,
bastará colocar auscultadores para que as mesmas
sejam suspensas. Se não for este o caso, a entrada de
outro tipo de colunas será proibida.

PARTE IV - DIREITOS E DEVERES:
Normas:
Todos os participantes deverão cumprir as normas de
funcionamento e comportamento que sejam
estabelecidos pela organização:
- Proibido fumar dentro do recinto do evento;
- Proibido levar bebidas alcoólicas para dentro do
recinto;
- Proibido sabotar o equipamento dos restantes
participantes;
- Proibido disponibilizar software pirata;
- Em caso de dano de material nas instalações, o
responsável por esse ato poderá ser punido nos
termos da legislação em vigor.
- A organização não se responsabiliza por qualquer
material desaparecido.
O não cumprimento destas normas poderá resultar
na exclusão temporária ou definitiva do evento.
2. Direitos:
- Um espaço suficiente para instalar o computador;
- Uma entrada de rede (RJ45);
- Uma tomada de corrente elétrica;
- Brindes e ofertas que possam vir a existir;
- Livre circulação no espaço do evento;
- Acesso a todas as infraestruturas e atividades do
evento;
- Acesso a instalações sanitárias;
- Equidade por parte da organização.
3. Deveres:
Cada participante da Lan Party é totalmente
responsável pelo seu equipamento.
- Obrigatório o uso do crachá identificativo durante
todo o evento;
- Obrigatório o uso de auriculares ou phones aos
participantes da Lan Party 2017.
Para mais informações e inscrições contactar:
Fórum Municipal da Juventude:
ÍLHAVO | Tel 234 321 079
forumjuventude_ilhavo@cm-ilhavo.pt
GAFANHA DA NAZARÉ | Tel 234 183 773
forumjuventude_gafanhanazare@cm-ilhavo.pt
GAFANHA DO CARMO | Tel 234 398 009

