REGULAMENTO
MAGICSHOT GAMING FESTIVAL 2019

RESUMO
•
•
•
•
•
•

Promotor: Câmara Municipal de Loures
Produção: MagicShot Gaming Network
Datas: 30 e 31 de Março de 2019
Horário de funcionamento: 10H – 21H
Classificação etária: maiores de 6 (seis) anos
Acesso gratuito.

TERMOS E CONDIÇÕES

1. É expressamente proibida a entrada no recinto de todo e qualquer tipo de alimentos
e bebidas, bem como de objectos que possam ser considerados perigosos pela
produção do evento ou que sejam proibidos pela legislação em vigor,
nomeadamente latas, capacetes, selfie sticks e armas de fogo.
2. Na entrada do recinto o público poderá estar sujeito a inspeções, revistas corporais
e remoção de objetos não autorizados.
3. Será recusada a entrada no evento a qualquer pessoa que demonstre um
comportamento violento, agressivo ou contrário à ordem pública, apresente
sintomas de embriaguez ou de ter consumido drogas ou que recuse desapropriarse de objetos não permitidos e não autorizados.
4. Não é permitida a entrada de animais no recinto, à exceção de cães de assistência,
na aceção do Decreto-Lei n.º 74/2007, de 27 de março.
5. É proibido fumar em todos os espaços fechados do recinto, no cumprimento do
estabelecido na Lei n.º 37/2007 de 14 de agosto.
6. Todos os participantes no evento reconhecem que a sua imagem possa ser captada
e gravada durante a realização do evento, pelo que cede, desde já, a título gratuito
e definitivo, à produção todos os direitos de imagem que possui sobre os mesmos.
7. No recinto não existe bengaleiro.
8. Todos os participantes no evento atuam por sua conta e risco, reconhecendo
expressamente que a produção não pode ser responsabilizada por quaisquer riscos
ou danos, nem por qualquer outro incidente, quer este ocorra antes, durante ou
após a sua permanência no evento, com exceção dos incidentes resultantes de
negligência grave ou conduta danosa intencional por parte do mesmo.
9. O acesso do publico só é permitida às áreas autorizadas do recinto. A entrada em
áreas não autorizadas, implicará a expulsão do evento.
10. O participante que as ações se revelem contrárias aos presentes Termos e Condições
poderão ver recusada a sua entrada ou permanência no evento. A produção do
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evento, no uso dos seus poderes de decisão, reserva-se o direito de acionar outros
meios legais.
11. A nulidade, ineficácia ou não aplicação, pelo tribunal competente, de quaisquer
disposições destes Termos e Condições não invalidam a aplicação das restantes
normas.
12. A produção reserva-se ao direito de, a todo o tempo, atualizar e introduzir
alterações e aditamentos às regras estabelecidas nas presentes Termos e Condições,
sem necessidade prévia de comunicação, pelo que o participante, deve
periodicamente, para se manter informado, consultá-los e revê-los no site oficial do
evento, no qual constará sempre a versão atualizada dos mesmos, não podendo
alegar desconhecimento de quaisquer alterações e aditamentos efetuados.
13. A produção reserva-se o direito de alterar ou modificar a programação do Evento.
14. Aos casos omissos aplicar-se-á a legislação em vigor.
15. O participante no evento declara, expressamente, que leu, compreendeu e aceitou,
integralmente e sem reservas, estes Termos e Condições e que está totalmente
consciente dos direitos e obrigações que deles emanam.
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