MasterMinds

MasterMinds Festival 2014

Comemore o melhor do poker em São Paulo!
Ganhe um lugar no evento de poker mais emocionante do Brasil através do 888poker !

Não é um evento qualquer de poker ao vivo, é o melhor festival de poker, e você poderá
participar! O
Master
Minds 2014
será realizado de
26 a 30 de setembro
em
São Paulo
, no famoso Vila Dos Ipes, onde acontece o Brazilian Series of Poker.
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Jogue em uma série de eventos de poker, incluindo 888 Mega Freeroll, Main Event, Ladies
Event
,O
pen Face Chinese Event
e
muito mais
. Fique ao lado dos melhores jogadores profissionais de poker do Brasil, como o representante
do
888poker
,
Bruno Politano
,
o primeiro jogador brasileiro a chegar à Mesa Final do Main Event do WSOP.

Participe de workshops exclusivos com os representantes do 888poker : Nicolau Villa-Lobos
e
Bruno Kawauti
, e aprenda os segredos de vitória deles. Tudo isso e mais música, festas e compras incríveis
fazem do
MasterMinds 2014
, inegavelmente, o paraíso do poker.

Como chegar lá?

O CAMINHO PARA O MAIN EVENT: Jogue no $160 Satelite MasterMinds Poker Festival
todos os
domingos, 20:00 (horário d
e
Bras
í
l
ia
)
para ganhar um
lugar no
R$1,300 MasterMinds Main Event
e um
Kit de Evento ao Vivo do
888poker
.
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Há três maneiras de chegar ao qualificatório semanal:
1.
Jogue nos Torneios 888Live Step - Percorra seu caminho até o topo nos Torneios Step
com cacife a partir de apenas 1₵
.

2.
Pague o cacife diretamente no $160 Satelite MasterMinds Poker Festival - Vá direto ao
ponto e garanta seus lugares.

3.
Pista expressa para os Torneios MasterMinds Step 3 – Deposite $30 ou mais com o
código
M
ASTERMINDS
e ganhe
3 bilhetes
para os Torneios
888Live Step 3
. Acelere seu caminho até o topo!

O CAMINHO PARA O 888 MEGA FREEROLL: Jogue nos Torneios MasterMinds Diários
por apenas 10₵
e poderá ganhar um lugar no
MasterMinds 888 Mega Freeroll
e um
Kit de Evento ao Vivo do
888poker
.
Não perca esta oportunidade! Percorra seu caminho rumo ao MasterMinds 2014 no 888
poker
!
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Termos e condições
1.
Aplicam-se todos os Termos e Condições do 888poker .
2.
A promoção MasterMinds Festival vai de 21/08/2014 a 07/09/2014. Não obstante o que foi
dito acima, a Promotora pode optar por, a qualquer momento e a seu critério exclusivo,
encerrar a Promoção imediatamente.
3.
A promoção MasterMinds Festival é restrita aos membros do Brasil.
4.
Os membros que usarem o código da promoção MASTERMINDS receberão três bilhetes de
$1 para os torneios 888Live Step 3.
5.
O código da promoção pode ser usado uma vez no caixa por uma conta apenas para receber:
(i) três bônus/bilhetes por residência ou (ii) três bônus/bilhetes por computador.
6.
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O prêmio no torneio $160 Satelite MasterMinds Poker Festival é um pacote que inclui: um
lugar de R$ 1.300 no MasterMinds Main Event (26 a 30 de setembro) e um Kit de Evento ao
Vivo do 888poker .
7.
O torneio $160 Satelite MasterMinds Poker Festival terá como prêmio um pacote a cada $620
da premiação geral.
8.
O prêmio do Torneio Diário MasterMind de 10¢ é um pacote que inclui: um lugar no Mega
Freeroll do MasterMinds e um Kit de Evento ao Vivo do 888poker .
9.
Cada Torneio MasterMind Diário de 10¢ premiará com um pacote.
10.
Os ganhadores do pacote do Main Event ou do Mega Freeroll do MasterMinds serão
contatados até 72 horas após a conclusão do freeroll.
11.
Os prêmios não são reembolsáveis nem passíveis de venda e não implicam acordos.
12.
Caso os ganhadores do prêmio não possam participar da viagem, o valor monetário do
prêmio não será reembolsado.
13.
Os eventos do MasterMinds estão abertos para jogadores com mais de 18 anos.
14.
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Qualquer atividade fraudulenta resultará no cancelamento do prêmio do vencedor e em
medidas adicionais que serão tomadas pelo Departamento de Fraude do 888.com, que
poderão até incluir o encerramento da conta do membro junto ao 888.com .
15.
Ao participar deste evento, os membros concordam em agir como representantes do 888.co
m
no
evento MasterMinds, o que inclui vestir-se de maneira exclusiva durante todo o evento
(incluindo a mesa final) com as roupas da marca fornecidas pelo
888.com
.
16.
O 888.com não endossa qualquer negociação em qualquer de nossos qualificatórios para o
torneio e, consequentemente, não será responsabilizado por qualquer negociação particular
feita entre os membros.
17.
Durante o evento MasterMinds Festival, regras rígidas em relação ao comportamento do
jogador serão aplicadas pelos organizadores do torneio, as quais podem incluir
desqualificação. Se um qualificado do 888.com for penalizado ou desqualificado em
decorrência de uma violação das regras estabelecidas pelos organizadores do torneio, o
888.com
não assumirá responsabilidade alguma pela entrada do qualificado no evento e nenhum
reembolso será fornecido.
18.
Os ganhadores das entradas do MasterMinds serão os únicos responsáveis por garantir a
apresentação de documentos de viagem atualizados e pela obtenção de qualquer visto de
viagem necessário. A Promotora não assume qualquer responsabilidade caso o ganhador não
possa viajar pela falta dos documentos de viagem apropriados.
19.
Estes termos e condições foram originalmente redigidos no idioma inglês. Em caso de
qualquer discrepância de significado entre as versões traduzidas destes termos e condições e
a versão em inglês, o significado da versão na língua inglesa prevalecerá.
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20.
O 888 reserva-se o direito de cancelar/retirar convites para, ou a participação em, eventos ao
vivo, sem compensação monetária, caso a conta esteja atualmente sob qualquer investigação
ou encerrada/bloqueada. Isso inclui, e não se limita a, motivos como fraude, litígio ou qualquer
outro, seja pelo jogador ou pelo 888, em qualquer período.
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