
REGULAMENTO DAS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS 

 

1. Disposições Gerais 

 

Este regulamento define as regras para as atividades que serão promovidas Sindicato dos 

Empregados em Estabelecimentos Bancários de Campinas em comemoração ao Dia das 

Crianças, que consistem em 1) evento drive thru, 2) torneio de jogos eletrônicos, que 

acontecerão nos dias 12/10/2020 e 05/12/2020, respectivamente. 

 

Poderão participar dos eventos crianças de até 12 anos de idade, conforme define o 

regulamento interno do Clube dos Bancários. 

 

Tanto o drive thru, quanto o torneio são eventos gratuitos, de cunho meramente 

recreativo e, portanto, sem nenhum fim lucrativo, não havendo qualquer vinculação de 

patrocínio com terceiro, sendo o SEEB CPS responsável exclusivo pelo custeio. 

 

No dia e local do evento drive thru o SEEB CPS estará arrecadando alimentos que serão 

doados a instituições de caridade (que serão divulgadas após atividade do dia 12.10.20). As 

contribuições poderão ser feitas também em dinheiro (ou débito). 

 

A contribuição, seja de qualquer espécie, não é obrigatória e não condiciona a inscrição 

dos participantes do evento. 

 

2. Das Inscrições 

 

As inscrições deverão ser feitas através do aplicativo do SEEB CPS, somente pelo 

associado. 

 

O número de inscrições para o drive thru é ilimitado. 

 

O torneio será composto por 4 games e terá número de inscrições limitado a 100 

participantes por game, totalizando 400 participantes. 

 

As inscrições para o drive thru se encerrarão à 00h do dia 08/10/2020. 

 



As inscrições para o torneio irão até a 00h do dia 22/11/2020, podendo se encerrarem 

antes caso seja atingido o número total de participantes (400). 

 

As crianças poderão se inscrever tanto para o drive thru, quanto para o torneio, porém 

não poderão ser inscritas em mais de um game do torneio. 

 

3. Do Drive Thru 

 

O drive thru acontecerá no dia 12/10/2020, das 10h às 12h, no estacionamento do SEEB 

CPS, localizado na Rua Nazaré Paulista, 858 – Jd das Paineiras – Cps – SP. 

 

As atividades do drive thru estarão dispostas na forma de circuito e ao final serão 

distribuídos kits aos participantes inscritos (crianças até 12 anos). 

 

No dia e local do evento estará havendo arrecadação de alimentos e doações em dinheiro 

(ou débito), unicamente para aqueles que tiverem interesse em dar a sua contribuição, sem 

nenhuma obrigatoriedade. 

 

4. Do Torneio de Jogos 

 

O torneio será composto de 4 games:  

 

League of Legends – para participantes de 8 a 12 anos, podendo ter de 2 a 10 participantes, 

limitado a 100 inscritos; 

 

Minecraft Battle Royale – para participantes de 9 a 12 anos, limitado a 100 inscritos;  

 

Minecraft Construção – para participantes de 4 a 8 anos, limitado a 100 inscritos; 

 

Clash Royale – para participantes de 4 a 7 anos, limitado a 100 inscritos. 

 

O torneio acontecerá no dia 05/12/2020, com início às 8h e encerramento até as 18h. 

 

Os interessados em participar do torneio deverá optar por apenas um dos games e 

observando as faixas etárias determinadas para cada game. 



 

Não serão aceitas inscrições de um mesmo participante em mais de um game e não serão 

aceitas inscrições feitas fora da faixa etária definida para cada game. 

 

As regras, próprias a cada um dos games, serão disponibilizadas no site do SEEB CPS logo 

após o encerramento das inscrições. 

 

Serão excluídos do torneio qualquer jogador que: 

 

 fizer uso de software ou método de trapaça e falhas no próprio jogo, a exemplo 

de cheats e bugs; 

 praticar o anti-jogo; 

 usar de comunicação abusiva ou ofensiva direcionada a outros jogadores ou 

organizadores do torneio, seja de voz ou texto; 

 

Observação: A participação no torneio requer uma internet mínima de 10mb e as 

respectivas licenças de cada jogador. 

 

4.1. Da Premiação 

 

A premiação será destinada apenas aos vencedores de cada um dos games e consiste 

num vale de R$ 250,00 para ser utilizado exclusivamente em lojas virtuais de games. 

 

Tratando-se de uma equipe vencedora, a premiação será a mesma, ou seja, um vale 

de R$ 250,00 que deverá ser dividido entre os integrantes da equipe. 


