Regras Gerais do Evento
Super Game Day 2013

Regras de boa conduta durante o evento:
1. Está proibido o uso de armas brancas (espadas, lanças, etc) de perfuração, corte ou de qualquer
tipo, AFIADA, para maiores ou menores de 18 anos. O visitante que portar armas terá que deixá-las na
portaria. O mesmo vale para armas de fogo e de efeitos pirotécnicos.
2. Não será permitido em nenhuma hipótese o consumo ou porte de qualquer tipo de bebida alcoólica ou
energético dentro dos recintos do Game Day.
sem a
autorização dos organizadores do evento, assim como andar com placas ofensivas a pessoas ou
empresas.
5. Não será tolerada à permanência no evento do visitante que iniciar ou participar de tumultos ou
qualquer tipo de briga dentro do espaço do Game Day.
6. Está proibido o uso de qualquer tipo de entorpecentes dentro dos recintos do Game Day.
7. É totalmente proibido fumar dentro de qualquer dependência do evento, inclusive em locais abertos.
8. Não será permitida a venda não autorizada de produtos não autorizados (ambulantes) nas
dependências do evento. O produto em questão será apreendido.
9. Serão coibidas toda e qualquer cena e vestimenta ilícita ou imprópria para menores. Em caso de ato
ilícito, a pessoa será convidada a se retirar do evento. Em caso de vestimenta imprópria, a pessoa deverá
se vestir apropriadamente (não serão permitidas pessoas de toalhas, sungas, biquínis, roupas intimas ou
similares). Em caso de reincidência, a pessoa em questão será convidada a se retirar do evento.
10. É totalmente proibida o inicio de brincadeiras ofensivas (exemplo: Hard Core) durante atrações
musicais ou mesmo em qualquer momento do evento. A pessoa será advertida em primeiro caso. Em
caso de reincidência, a pessoa em questão será convidada a se retirar do evento.
11. INSCRIÇÕES DOS TORNEIOS
11.1- As inscrições se iniciarão à partir das 10:00h e estarão disponíveis até 30 (trinta) minutos antes de
cada torneio.
11.2 - Não será permitida a inscrição de mais ninguém após o início do torneio, sob nenhuma hipótese.
12. REGRAS GERAIS DOS TORNEIOS :
12.1 - Ao inicio do torneio, caso o jogar não esteja no local será considerado W.O, não podendo ser
postergado sua partida.
12.2 - Caso o Staff encontre alguma irregularidade, o mesmo tem o total poder de interromper a partida.
13. Fica claro que todos os equipamento utilizados no evento deverão ser utilizados com consciência.
Caso seja constatado mal uso, o indivíduo será retirado do evento, e em casos mais graves deverá até

