
REGULAMENTO DA XXII LANPARTY 
NINF 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2019 
 

 

Condições legais 
— A participação na XXII LanParty NINF está condicionada à aceitação dos presentes 
termos e condições.; 
— O NINF reserva o direito de alteração dos mesmos a qualquer altura, sem aviso 
prévio. As atualizações são postadas o mais breve possível em lanparty.ninf.org, bem 
como na página oficial do NINF no Facebook®. Se por qualquer razão discorda com o 
abaixo estipulado não deverá efetuar a sua inscrição; 
— Cada participante deve seguir as instruções da organização do evento (mesmo que 
estas instruções vão contra os termos e condições da XXII LanParty NINF). 

 

Inscrições e pagamento 
— As pré-inscrições são feitas através do formulário disponibilizado no sítio 
lanparty.ninf.org, do e-mail lanparty@ninf.org ou presencialmente na sede do NINF. 
Após o envio de todas as informações necessárias a pré-inscrição será verificada por 
um membro da direção do NINF; 
— A verificação e confirmação de cada pré-inscrição (e consequente conversão em 
inscrição oficial no evento) apenas acontece aquando a confirmação através do e-mail 
do participante fornecido; 
— O pagamento da inscrição é efetuado presencialmente, no ato de check-in no dia 10 
de Maio de 2019, antecipando o início do evento (salvo se aplicado o método de 
pagamento adiantado através de transferência bancária, por parte da organização – 
que deverá ser comunicado no email de confirmação); 
— A inscrição de menores (menos de 18 anos de idade) implica o preenchimento, por 
parte do tutor responsável, de um documento de autorização, que deve ser impresso. 
Caso o menor não traga essa autorização devidamente preenchida e assinada 
juntamente com fotocópia do BI/Cartão de Cidadão do tutor será impedido de 
participar (documento disponível no sítio da LanParty NINF – página de notícias da XXII 
edição); 
— O pagamento da inscrição não pode ser reembolsado. Doença ou qualquer tipo de 
imprevisto não lhe concede a sua restituição; 
— Caso o evento seja cancelado, será adiado para uma data posterior (sem haver 
qualquer tipo de reembolso). A inscrição passará a ter validade de 6 meses; 
— Caso surjam interrupções na rede (lan e/ou internet) e eletricidade não se concede 
o direito a restituição ou qualquer tipo de desconto no bilhete. 
 



Direito de admissão 
— O NINF reserva o direito de admissão dos participantes no evento. O critério de 
admissão será a ordem de chegada ao recinto. A validação da entrada de cada 
participante será feita mediante a apresentação do bilhete de identidade/cartão de 
cidadão à entrada do recinto (e qualquer outro tipo de anexo, por exemplo 
autorização de menores). 
 

Dados pessoais 
— Os dados facultados pelos participantes destinam-se à organização do evento. Os 
dados pessoais dos inscritos serão tratados pelo NINF de acordo com a lei vigente. 
Estes serão introduzidos numa base de dados de carácter pessoal que constitui 
propriedade e custódia exclusiva do NINF; 
— Cada participante é responsável por preencher todas as informações de contacto 
corretamente. 
 

Direitos dos participantes 
Cada participante terá direito a: 
— Um espaço de mesa com uma cadeira para poder instalar o seu computador pessoal 
e o direito a estar dentro da Lan Party durante todo o evento, de acordo com a 
abertura / fecho publicadas no plano do evento; 
— Uma tomada de corrente; 
— Acesso a infraestruturas (casas de banho/balneários, local para dormir/descansar, 
cantina, etc.); 
— Participação nas atividades e competições programadas nas quais está inscrito; 
— Direito aos prémios distribuídos pela organização, patrocinadores e apoios; 
— Aquando da entrada no recinto, cada participante irá receber um cartão de 
identificação, bem como uma pulseira inviolável e intransmissível, que lhe permite 
andar livremente dentro e fora da Lan Party. É obrigatório mostrar a identificação à 
organização cada vez que entre no recinto e/ou sempre que seja solicitado por um 
elemento da organização. Qualquer tentativa de burla será relatada às entidades 
competentes e decorrerá todo o processo de acordo com a lei vigente. 
 

Deveres dos participantes 
— Respeitar as regras explícitas neste regulamento; 
— Respeitar os demais participantes e organizadores do evento; 
— Possuir uma ficha tripla para ligação dos seus materiais informáticos, bem com um 
cabo de rede com um mínimo de 15 metros; 
— O NINF aconselha a que os participantes se acompanhem de abraçadeiras, de forma 
a unir os fios do computador e outros dispositivos. 

 



Material 
— Para a participação em atividades que requeiram o uso de um computador pessoal 
é necessário trazer o computador, fixo ou portátil, com todos os cabos, fichas de 
alimentação, extensões triplas e o software necessário para realizar as atividades. (e. 
g. jogos instalados, placa de rede). Poderão também trazer acessórios/periféricos, 
como webcams, i-pods, comandos, entre outros; 
— Será efetuado um check-in e check-out preventivo de algum dos materiais dos 
participantes. 

 

Responsabilidade e segurança 
— A participação na Lan Party é por sua conta e risco, 
— Siga as nossas regras, coma e durma normalmente. É altamente recomendável 
dormir corretamente se pretende estar em forma na Lan Party; 
— O NINF não se responsabiliza por perdas económicas em relação à Lan Party, direta 
ou indiretamente, como por exemplo, no caso de furto, falha elétrica ou similar, ou 
avarias de materiais no recinto da Lan Party; 
— O NINF não é responsável pelos pertences pessoais ou qualquer tipo de 
equipamento. Não deixe os pertences valiosos acessíveis a qualquer um. 

 

Alguns conselhos úteis que podem evitar situações indesejáveis 
— Após instalação de todo o seu material, junte todos os fios e coloque várias 
abraçadeiras nesse conjunto de fios; 
— Fale com os seus amigos, ou com participantes que estejam perto de ti, para que 
sempre que estiver ausente do seu local eles vigiarem as suas coisas; 
— Sempre que se ausentar por períodos longos (dormir, sair, jantar, etc.) retire e 
guarde os seus materiais mais pequenos (rato, teclado, headphones, …); 
— A Lan Party terá vários membros da organização em vigilância constante, tanto para 
segurança como para esclarecimento de qualquer questão. 
 

Recinto do Evento 
— A Lan Party decorrerá na zona central do Centro de Negócios do Fundão, zona 
limitada, à qual todos os participantes têm acesso; 
— É permitido o consumo de bebidas e comidas no recinto, com exceção das áreas 
com zonas equipadas com switchs e computadores da organização; 
— Vão existir vários caixotes para colocação de lixo e material reciclável; 
— Não é permitido fumar no interior do recinto, incluindo cigarros eletrónicos ou 
semelhantes. 
 

Normas de Segurança 
— Ninguém está autorizado a colocar roupas, recipientes com líquidos, ou qualquer 
tipo de material inflamável sobre qualquer tipo de estação de energia, switch, etc; 



— Não tem autorização para usar equipamento elétrico de considerável baixa 
qualidade. Por favor utilize uma ficha tripla de boa qualidade. Fichas triplas de baixa 
qualidade podem prejudicar o seu equipamento informático, e provocar problemas 
elétricos na sua área, podendo a mesma ter que ser desligada até que seja corrigido o 
problema; 
— É estritamente proibido instalar e/ou transportar qualquer tipo de: colunas, 
buzinas, megafones, vuvuzelas e material elétrico como micro-ondas, torradeiras, 
aquecedores e máquinas de café para o recinto, por parte dos participantes. A 
organização do NINF tem o direito de confiscar este tipo de material após avisado o 
proprietário; 
— Qualquer forma de fogo (velas, isqueiros, fogões a gás ou similares) não está 
autorizada a ser utilizado em ambientes fechados; 
— Ninguém está autorizado a usar bicicletas, patins, skates ou meios de transporte 
similares dentro do recinto da Lan Party; 
— É responsável por manter a sua área limpa de forma a evitar qualquer tipo de 
acidente; 
— Não é permitido trazer poltronas, sofás ou similares, por possuírem grandes 
dimensões e conterem muito material inflamável. Uma cadeira de escritório simples é 
permitida; 
— Não é aconselhável dormir debaixo das mesas ou nos espaços de acesso ao recinto. 
Deverá usar as áreas destinadas para dormir; 
— Coloque os materiais debaixo da mesa (na sua área correspondente) de forma a 
desimpedir os acessos caso haja necessidade de evacuar o recinto. 

 

Eletricidade e Rede 
— Cada participante deve estar ciente que perturbações elétricas e de rede podem 
aparecer. A organização irá reparar estes problemas com a maior brevidade possível; 
— Cada participante deverá trazer a sua própria ficha tripla e ligar ao ponto de luz 
fornecido pelo NINF; 
— Não tem permissão para ligar o seu ponto de acesso sem fios ou router à rede do 
evento; 
— Se o seu computador estiver a causar problemas na rede, tais como: vírus, ataques, 
etc., este irá ser desligado da rede até que o problema seja resolvido. Se o participante 
se recusar a desligar o seu computador da rede, ao NINF caberá o direito de expulsar o 
participante da Lan Party; 
— Cada participante deve tomar as precauções adequadas para se proteger contra a 
propagação de vírus, spyware, etc. A todos é aconselhado ter um programa de 
antivírus atualizado. 
 

Outras 
— Álcool e drogas, de qualquer forma e feitio, não estão autorizadas a ser consumidas 
nas instalações da Lan Party. Qualquer indivíduo sob o efeito dos mesmos será expulso 
de imediato; 
— Cada pessoa só pode utilizar uma cadeira em cada área. Não está autorizado a 
acumular cadeiras; 



— Não respeitar as leis Portuguesas em vigor, pode levar a que seja relatado à 
polícia. A organização do NINF tem o direito de reter qualquer pessoa que esteja a 

cometer um delito no interior das instalações, até à chegada das autoridades 
competentes; 
— Ninguém está autorizado a vender algo sem autorização prévia do NINF. Isto não 
inclui a venda ocasional de materiais em segunda mão ou pertences pessoais. 
— Qualquer tipo de cartazes ou propaganda comercial é estritamente proibido sem 
autorização prévia do NINF; 
— O NINF tem por direito legal recolher e publicar imagens e/ou vídeos no interior do 
evento sem pedir permissão adicional dos participantes que possam estar visíveis nas 
imagens. 

 

Normas de atuação 
— Todos os participantes deverão cumprir as normas de funcionamento e 
comportamento que sejam estabelecidas pela organização; 
— A organização reserva o direito de vedar o acesso ao recinto a quem provocar 
quaisquer distúrbios ou tumultos, sem qualquer direito de reembolso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Núcleo de Informática, Covilhã, 9 de Abril de 2019 


