
REGIBOX DROP-IN TOUR CHALLENGE – REGULAMENTO 

 

O RegiBox Drop-in Tour Challenge é uma iniciativa que pretende promover a interação e 

convívio entre todas as boxes RegiBox, através de visitas feitas por drop-ins. A atividade tem 

início no dia 20 de maio e termina no dia 31 de agosto pelas 23:59.  

Não é necessário fazer inscrições para esta atividade. Cada atleta, por iniciativa própria, 

automaticamente fica a participar a partir do momento em que faz o primeiro drop-in. 

Cabe aos gestores da box, aceitarem ou não o convite para participar nesta atividade. Se 

optarem por participar, serão considerados patrocinadores e estão a concordar que os 3 

vencedores do concurso individual, cada um possa fazer um drop-in gratuíto na vossa box, entre 

o dia 1 de setembro e o dia 31 de dezembro de 2018. 

CONCURSO INDIVIDUAL: 

Serão declarados vencedores, os 3 atletas com mais drop-ins realizados em boxes diferentes, 

até ao final do Challenge.  

Aos 3 primeiros classificados será atribuído um troféu virtual, que passará a constar no seu perfil 

do Regibox e poderá ser usado para comprovar que são vencedores da atividade. Estes 3 atletas 

ganham um livre trânsito, para poderem fazer drop-ins gratuitos até final do mês de dezembro 

de 2018, em cada uma das boxes que aderirem à iniciativa até ao final do Challenge (limitado a 

um drop-in por box). 

CONCURSO BOX MAIS VISITADA POR OUTRAS BOXES: 

A box que somar mais visitas por parte de outras boxes, até ao final do Challenge, ganha uma 

reportagem oportunamente a divulgar. Para efeitos de classificação, será considerado apenas 1 

drop-in de cada box.  

CONCURSO BOX COM MAIS VISITAS FEITAS A OUTRAS BOXES: 

A box que somar mais visitas feitas a outras boxes, até ao final do Challenge, ganha uma 

reportagem oportunamente a divulgar. Para efeitos de classificação, será considerado apenas 1 

drop-in em cada box.  

CRITÉRIO DE DESEMPATE: 

Como critério de desempate, será considerada a data/hora do último drop-in realizado. Por 

exemplo: Se no final do concurso, 2 atletas/boxes tiverem 7 drop-ins cada um, vence quem 

fez/recebeu primeiro o 7º drop-in.  

REGRAS DE PONTUAÇÃO PARA EFEITOS DE CLASSIFICAÇÃO: 

- Não serão considerados drop-ins feitos na própria box do utilizador; 

- O drop-in apenas será contabilizado depois de ser marcada presença pelos gestores da box em 

questão; 

- Será considerado apenas um drop-in em cada box diferente; 

- Apenas serão considerados drop-ins feitos por utilizadores de boxes registadas. Não serão 

considerados drop-ins por utilizadores registados como visitantes. 


