V CLICK & WIN
Bases del torneig de les rondes classificatòries
Us presento el torneig en el que participaran unes 84 empreses aproximadament i en
el que amb només un CLICK al dia pots guanyar GRANS premis.
El màster comptarà amb una altra normativa més específica
Només es demana un requisit: ser constant
La inscripció és gratuïta i oberta a tothom!
Aquest joc està pensat perquè pugueu participar i competir tota la família.

1. INSCRIPCIONS
1.1. Inscripció gratuïta a www.ferplay.cat
1.2. Les inscripcions no queden registrades un any per l’altre.
1.3. Haureu de registrar-vos i verificar el correu electrònic que rebreu al vostre correu
on hi haurà les credencials per a poder entrar-hi.
1.4. El formulari d’inscripció és breu i ràpid d’omplir.
1.5. No hi haurà termini límit per inscriure’s. Et podràs inscriure el dia que vulguis i per
la ronda que vulguis durant el transcurs d’aquest any 2021.
1.6. Podràs participar a totes les rondes classificatòries encara que estiguis classificat
per el Màster.
1.7. Cada participant només pot usar un correu electrònic. Si durant el joc observem
que un usuari participa amb dos correus, quedarà exclòs del joc.

2. FORMAT DEL JOC
2.1. El joc està format per 160 preguntes repartides de la següent forma:




Primera ronda: De l’1 de maig al 19 de juny (50 preguntes)
Segona ronda: De l’1 de setembre al 20 d’octubre (50 preguntes)
MÀSTER: De l’1 de novembre al 20 de desembre (50 preguntes)

* Sortirà una pregunta per dia
2.2. Hi haurà un únic comodí del 50%. S’eliminaran dos opcions.
2.3. Els primers 30 classificats de cada ronda accediran al Màster final.
2.4. Sortirà una pregunta al dia. Podràs contestar-la de les 08h fins a les 23h 59 del
mateix dia.
2.5. Hi haurà 3 preguntes “temps” a cada ronda classificatòria. En aquest tipus de
preguntes només hi ha 30 segons per contestar.
2.6. La pregunta del diumenge sortirà al diari SEGRE i també a la web fins a nou avís.
Per contestar haureu d’entrar a la web com cada dia.
2.7. Per cada encert sumaràs 3 punts, per cada resposta fallida restaràs 3 punts i sinó
contestes no sumaràs cap punt.
2.8. En les rondes classificatòries, en cas d’empat a punts es desempatarà de la
següent manera:
2.8.1. PRIMER. Número de participacions més alt
2.8.2. Si continua l’empat es citarà a una hora determinada a totes les persones
en un grup de whatsapp i es realitzarà una pregunta o es farà un sorteig

3. ALTRES
3.1. Totes les preguntes estan relacionades amb les empreses patrocinadores de Fer
Play.
3.2. El participant pot utilitzar qualsevol estratègia per contestar correctament (Web,
trucada al propietari, anar a les empreses...)
3.3. Durant el joc poden passar moltes coses. Una empresa no contesta el telèfon, la
botiga està tancada amb diumenge, la resposta no surt a cap lloc... Totes aquestes
circumstàncies són incontrolables i per tant l’organització es manté al marge.
3.4. Si hi ha algun error a la web de l’empresa i es justifica al jutge àrbitre, la pregunta
fallada no comptarà com error.
3.5. Una vegada finalitzada la ronda, traurem la llista amb totes les respostes,
seguidament donarem uns dies per si algú vol formalitzar alguna queixa sobre alguna
resposta, tot seguit donarem a conèixer el llistat amb el nom dels classificats.

3.6. Quan el participant contesti la pregunta no sabrà si ha encertat o ha fallat.
D’aquesta manera mantindrem l’emoció fins al final.
3.6. Les normes poden canviar-se una vegada s’acabi el PLAY.
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