Regulamento Alma Quiz Night by Dr. Why
INTRODUÇÃO
O Alma Shopping, em parceria com o Dr. Why, organizam sessões de Quiz de 30
perguntas de cultura geral, nas datas e locais anunciados de acesso livre e
gratuito, independentes entre si, com objetivo lúdico e de dinamização do centro
comercial Alma Shopping.
O Dr. Why e o Alma Shopping reservam-se ao direito de ajustar as regras da
sessão à melhor gestão do interesse dos participantes, sem aviso prévio.

CARACTERÍSTICAS DO QUIZ
Máximo de jogadores por sessão: 200
O jogo é jogado em modo individual ou em equipa, sendo que cada dispositivo é
considerado uma equipa ou, no limite, um jogador único.
O sistema de pontuação de perguntas é o mesmo usado habitualmente nas
sessões regulares Dr. Why:
- Respostas corretas - pontos positivos
- Resposta erradas - pontos negativos
- Abstenção de resposta ou fora de tempo – zero pontos

O tempo de resposta influencia a pontuação. Cada pergunta tem um tempo
limite de resposta. Após uma opção ser selecionada não é possível alterar.

Para cada pergunta o sistema atribui uma pontuação máxima para a mesma, que
não é constante e que varia consoante o tipo e a dificuldade da questão.

Perguntas catalogadas na base de dados Dr. Why de grau mais difícil partem de
uma pontuação inferior em relação às de grau mais fácil.

Os Quizzes serão maioritariamente de Cultura Geral, transversal a qualquer área
de sabedoria, podendo conter algumas perguntas sobre o promotor e/ou
parceiros e lojistas.

Como regra habitual do Dr.Why estará ativo o sistema de Eco-compenso. O
algoritmo reduz de 0% a 20% os pontos positivos obtidos para quem, em
determinado momento, ocupa as primeiras posições da tabela e reduz os pontos
negativos para os que ocupam a parte final da tabela. Este é um sistema
dinâmico e em tempo real que varia consoante a posição de cada jogador na
classificação geral em cada pergunta.
Após cada pergunta, o sistema mostra os pontos obtidos dos “melhores 18” e
durante a ronda de 30 perguntas é mostrada regularmente a classificação geral
“melhores 10”, com o somatório dos pontos obtidos até esse momento. No final é
apresentada a tabela final com as posições de todos os jogadores.
Não existe sistema de torneio, ou seja, não há transporte de pontuações de uma
sessão ou ronda para a subsequente.

MATERIAL NECESSÁRIO PARA PARTICIPAR
Não será disponibilizado qualquer material de jogo aos participantes.
Os dispositivos, doravante “comandos”, para responder/interagir com a
plataforma Dr. Why são próprios e de responsabilidade dos jogadores:
smartphones, tablets, computadores, etc. desde que tenham internet ativada
(dados próprios ou wireless) e um navegador de internet para aceder ao link
disponibilizado e ao jogo.
Navegadores fora da esfera “standard” poderão ser incompatíveis. Consideram-se
standard: MS Edge, Google Chrome, FireFox e Safari.
Sistemas operativos dos dispositivos duas versões abaixo da mais atual poderão
ser incompatíveis.
Todos os conteúdos para responder às perguntas são visualizados no comando
de jogo, não sendo necessária uma “boa visão” aos projetores colocados no local
do evento.
É necessária uma ligação de internet estável e sempre ativa no dispositivo (nos
smartphones evite os ecrãs de bloqueio ou suspensão do dispositivo). Falhas no
sinal ou dispositivo podem fazer com que o jogador saia de jogo, podendo, no
entanto, reentrar em jogo logo que o problema seja solucionado.
É da inteira responsabilidade de cada jogador o bom estado do seu dispositivo de
jogo. Em caso de falha e perda de pontos por não resposta o Alma Shopping e Dr.
Why não assumem qualquer responsabilidade.
Sempre que um comando perder a ligação, quando retornar ao jogo, deve efetuar
“refresh” à página.

PARTICIPAÇÃO E PRÉ-INSCRIÇÃO
A pré-inscrição nas sessões para o Alma Quiz Night deverá ser efetuada através
do site quiz.almashopping.pt, deixando um e-mail válido e o nome do jogador.
Após a pré-inscrição, receberá no email indicado na mesma o link de acesso à sala
virtual de jogo.
Para entrar em jogo deve colocar o código de acesso (PIN) da sala que será
disponibilizado durante o evento na praça de restauração do Alma Shopping,
local onde será realizada cada sessão do Alma Quiz Night .
O PIN varia de sessão para sessão. Somente na sessão, e no local, será prestada a
informação do código de acesso (PIN) ao jogo.
Após entrar na sala deverá definir um “nickname” de jogador até 12 caracteres.
Poderá entrar em jogo já com o Quiz em andamento, perdendo a possibilidade
de responder às perguntas até então efetuadas.
A pré-inscrição não garante a participação na Quiz Night, se não se apresentar na
praça de restauração do Alma Shopping 15 minutos antes da hora de início do
Alma Quiz Night, ou seja, às 20h45. A entrada na plataforma do Quiz é realizada
por ordem de chegada ao local, ficando completa com 200 participantes.

PRÉMIOS
Os prémios para os vencedores serão anunciados antes de cada sessão.
A validação dos vencedores faz-se no local após a conclusão do Alma Quiz Night,
bastando, para isso, mostrar o comando de jogo com o nickname correspondente
à posição premiada ao Staff Dr. Why.
Alguns prémios podem ser entregues no local ao jogador/equipa e outros serem
posteriormente enviados para o e-mail usado na pré-inscrição ou terem de ser
levantados no Balcão de Informações do Alma Shopping.
A não apresentação do dispositivo no local para validação ou e-mails inválidos
usados na pré-inscrição cancela de imediato o direito ao prémio.

CONDICIONANTES
Em cada sessão irão ser disponibilizados 200 logins, pela ordem de entrada na
plataforma, pelo que não é possível, qualquer jogador, impugnar a partida caso já
não consiga aceder.
Em caso de alguma falha técnica pontual (falha de vídeo ou som, etc. inerentes
aos normais problemas de hardware), o jogador não poderá impugnar a partida.

A organização declina qualquer responsabilidade no bom funcionamento do
comando de jogo, que é da inteira responsabilidade do jogador/equipa.
Apesar do Dr. Why promover todos os esforços para que não aconteça, caso haja
alguma pergunta errada, de dupla interpretação ou com erro(s) ortográfico(s), a
mesma não poderá ser anulada, visto que o sistema Quiz38 não permite anulação
de perguntas.
A utilização de aplicações de pesquisa para smartphones ou motores de busca
durante o jogo, que podem deturpar a competição “saudável”, poderá ser
penalizada, podendo o jogador/equipa serem banidos da sessão.
Jogadores/equipas que usem nomes (nicknames) durante o jogo que sejam
considerados ofensivos são automaticamente banidos.
O staff Dr. Why tem o objetivo de promover a sessão e não de fiscalização, pelo
que os jogadores serão, de consciência livre, os responsáveis pela competição leal
e correta. Nunca poderão ser exigidas, ao staff do Dr. Why ou ao Alma Shopping,
medidas punitivas unilaterais no caso de algum jogador se sentir injustiçado.

ACEITAÇÃO AUTOMÁTICA DAS REGRAS DR. WHY DAS SESSÕES ALMA QUIZ
NIGHT
Todos ao participarem nas sessões Dr. Why declaram automaticamente aceitar
este regulamento.

