REGULAMENTO

DR. WHY – LIVE QUIZ
Artigo 1.º
O pelouro da Cultura da Comissão Organizadora da Queima das Fitas de
Coimbra 2019 (adiante designada COQF) promove o Dr. Why, que se regerá
pelo presente regulamento.

QUEIMA DAS FITAS
COIMBRA 2019

Artigo 2.º
Este torneio dirige-se a toda a comunidade estudantil que deseja participar,
devendo para isso inscreverem-se na Sala da Queima, 1º piso no edifício da
AAC, entre as 17h e as 21h, de 2ª a 6ª, apresentando o nome da equipa,
nome dos participantes, nº de estudante, nº cartão de cidadão, contacto
telefónico do representante e e-mail do mesmo.
Artigo 3.º
1. O Torneio Dr.Why realiza-se nos dias 01, 08, 22 e 29 de Abril (às segundasfeiras no Bar AAC), às 21h30.
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Artigo 4.º
1. O torneio é constituído por 4 sessões com 40 perguntas destinadas à
Queima das Fitas.
2. Em cada sessão, a ronda final é destinado à Queima das Fitas com 10
perguntas.
3. Cada equipa soma a sua pontuação da ronda final de cada sessão. A
equipa que no final das 4 sessões tiver mais pontos será a vencedora.
5. Cada equipa pode fazer as 4 sessões ou apenas 1, não é obrigatório
realizar todas.
Artigo 5.º
1. Cada equipa é constituída por 4 elementos.
2. Caso a equipa já tenha o cartão Dr.Why, o valor da inscrição será de 6€.
3. Caso a equipa não tenha o cartão Dr.Why, o valor da inscrição será de 10€.
4. A presença do cartão Dr. Why é obrigatória antes do começo de cada
sessão.
Artigo 6.º
1. O prémio para a equipa vencedora será 1 convite geral de parque da
Queima das Fitas 2019 por elemento.
2. O prémio para a equipa que ficou em 2º lugar será 2 convites pontuais de
parque da Queima das Fitas 2019 por elemento.
3. O prémio para equipa que ficou em 3º lugar será 1 convite pontual de
parque da Queima das Fitas 2019 por elemento.
Artigo 7.º
1. A utilização de aplicações para smartphones ou motores de busca

durante o jogo poderá ser penalizada, inclusive a desqualificação da
equipa na sessão, podendo não pontuar.
2. Em caso de alguma falha técnica pontual (anomalia do comando, falha
de vídeo ou som, etc..inerentes aos normais problemas de hardware) a
equipa não poderá impugnar a partida ou obrigar à anulação da pergunta.
No caso de erro ou incongruência numa pergunta, cabe ao Staff Dr. Why a
ponderação da anulação da mesma.
3. O staff Dr. Why tem o objetivo de promover a sessão e não de
fiscalização, pelo que as equipas serão, de consciência livre, as
responsáveis pela competição leal e correta. Nunca poderão ser exigidas
ao staff do Dr. Why medidas punitivas unilaterais no caso de alguma
equipa se sentir injustiçada.

Artigo 8.º
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1. A COQF poderá efectuar alterações que entenda necessárias ao presente
regulamento, desde que as comunique aos proponentes.
2. O eventual cancelamento do concurso não importa em qualquer
responsabilidade da COQF.
Artigo 9.º
A COQF reserva a si o direito de resolução das situações omissas neste
Regulamento.
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Artigo 10.º
Ao participar no Concurso, os concorrentes declaram aceitar cumprir na
íntegra este Regulamento.

