
 

 
 

Regulamento 
 
 

 
Condições legais 
A participação no HLP Tech Fest está condicionada pela aceitação dos presentes termos e 
condições. A organização reserva o direito de alteração dos mesmos a qualquer altura. A presença 
no evento encontra-se condicionada pela sua aceitação, caso não concorde, não deverá efetuar a 
sua inscrição. 
 
 
Inscrições 
  
Zona de Lan Party 
As inscrições são feitas através de ficha de inscrição disponibilizada em hlp.cmhorta.pt. O festival 
terá lugares limitados e a inscrição prévia é obrigatória. 
 
Podem inscrever-se todos os indivíduos com idade igual ou superior a 8 anos, sendo que os 
menores deverão, obrigatoriamente, fazer-se acompanhar de uma autorização escrita do tutor 
responsável, ou fazer-se acompanhar de um adulto que se responsabilize pelo mesmo. 
 
Zona de Consolas 
As inscrições para a participação nos torneios de consola procedem-se da mesma forma das da lan 
party. 
Fora do âmbito dos torneios, esta será uma zona aberta ao público em geral sem necessidade de 
inscrição. 
 
Serão entregues pulseiras de admissão a todos os participantes. 
 
  
Direito de admissão 
A organização reserva o direito de admissão dos participantes no evento. O critério de admissão 
será a ordem de chegada da inscrição.  
A validação da entrada de cada participante será feita mediante a apresentação do bilhete de 
identidade ou Cartão do Cidadão (e a respectiva autorização do tutor no caso dos menores) à 
entrada do recinto. 
 
 
Dados pessoais 
Os dados cedidos pelos participantes destinam-se à organização do evento. Os dados pessoais dos 
inscritos serão utilizados apenas para fins organizativos, não sendo facultados a terceiros. 
 
 
Direitos dos participantes 
Cada participante inscrito terá direito a: 
 

• Um posto para instalar o seu computador 
• Um cabo de rede 
• Duas tomadas de corrente. 
• Participação nas atividades e eventos programados. 
• Livre circulação no espaço do evento. 
• Direito a brindes e a prémios distribuídos pela organização e patrocinadores. 

 
 



 

 
Atividades 
Os participantes terão direito a participar em todas as atividades do evento, dentro das condições 
estipuladas para cada uma delas. 
A organização reserva o direito de cancelar, modificar ou alterar qualquer atividade que decorra 
durante o evento. As alterações, cancelamentos ou mudanças serão anunciadas mediante a 
publicação na página hlp.cmhorta.pt ou anúncio no sistema sonoro do evento. 
 
 
Zona de torneios em PC fornecidos pela organização 
Os torneios realizados em computador, serão disputados nos PCs fornecidos pela organização 
com as seguintes regras: 

• Capitão de equipa deve comparecer 30 minutos antes do início de cada partida; 
• Será dado 10 minutos de tempo de preparação para alteração configurações e de 

periféricos (poderão usar os vossos). 
• No final do tempo de preparação, a equipa que não tiver completa e pronta a jogar, 

perderá a eliminatória. 
  
 
Material 
Para a participação na zona da lan party é: 
 
Necessário 

 Computador desktop ou portátil 
 Cabo de rede com comprimento 6m a 10m 
 Todos os cabos de ligação 
 Software para a participação nas diversas atividades 

 
Recomendado 

 Auscultadores 
 Extensão tripla com proteção contra picos e sobretensão da corrente 
 Roupa confortável ou equipamento de desporto 

 
Proibido 

 Colunas de som 
 Switches, hubs ou routers de rede 

 
Poderão também trazer acessórios como webcams, gamepads, joysticks, volantes, etc. 
 
A Organização não se responsabiliza por perda, furto ou avaria de material no recinto do evento, 
contudo teremos vários membros em vigilância constante, tanto para segurança como para 
esclarecimento de qualquer questão. 
 
 
Recinto do Evento 
O festival está dividido por várias áreas a que todos os participantes têm acesso. Os visitantes 
terão o acesso vedado à zona da Lan Party. 
É proibido o consumo de bebidas alcoólicas no recinto. Apenas é permitido o consumo de bebidas 
(não alcoólicas) e em recipiente com tampa (ex. garrafa, termos, etc.). 
Comida apenas é permitido nas zonas reservadas para o efeito. 
Nas zonas de ChillOut, Palestras, e palco das finais é interdito o consumo de bebida e comida. 
Vão existir vários caixotes para colocação de lixo e material reciclável. 
Não é permitido fumar no interior do recinto. 
 
 
 
Horário 



 

Todas as atividades decorrerão durante o dia. Não haverá atividades durante a noite, ficando o 
espaço encerrado. Os equipamentos poderão permanecer no local, contudo, e apesar da 
organização contratar segurança, cada um será responsável peso seu material. 
 
 
Normas de atuação 
Todos os participantes deverão cumprir as normas de funcionamento e comportamento 
estabelecidas pela organização. 
A Organização reserva o direito de vedar o acesso ao recinto a quem provocar quaisquer 
distúrbios ou tumultos, ou a quem apresentar sinais de embriaguez. 
O participante que tentar aceder ilicitamente aos servidores da organização ou aos computadores 
dos participantes, será punido com a exclusão do evento. 
 
 
COVID-19 
Salvo entendimento diferente pela Direção Regional de Saúde dos Açores, será obrigatório o uso 
de máscara durante todo o evento, respeitado o distanciamento social, e obrigatoriedade de 
desinfetar as mãos sempre que utilizem equipamentos partilhados. 
 
Informações adicionais 
A organização assegura o funcionamento das infira-estruturas necessárias à realização do evento.  
A partilha de ficheiros ou de outros conteúdos objeto de proteção legal poderá constituir ilícito 
criminal. Cada utilizador é responsável pela informação armazenada no seu computador e pela sua 
disponibilização na rede. A organização não se responsabiliza pelo conteúdo dos ficheiros 
partilhados, enviados ou recebidos, cópias não autorizadas, quer sejam software, áudio, vídeo ou 
outro formato. 
 


