
Promoção NICE HAND SIERRA.

Regulamento

Este regulamento permeia como é feito a arrecadação e o pagamento do plano de
premiação chamado aqui de NICE HAND SIERRA no Clube Live do Sierra Poker
Sports. Este regulamento poderá sofrer alterações, sem aviso prévio, pela direção
do clube acima descrito.

O que é o NICE HAND SIERRA?

NICE HAND SIERRA é uma promoção que se propõe a premiar a melhor mão
vencedora em um período de tempo determinado pelo Clube Sierra Poker Sports.

Como funciona?

Quando a promoção estiver ativa, será anunciada nas mídias sociais do Sierra
Poker e terá o Painel de Resultados exibido no clube.
Para incluir uma mão na disputa, o jogador deverá puxar o pote com uma mão igual
ou superior ao Full House de 10 com 2 (Trinca de 10 com Par de 2). Em todas as
situações, o jogador deverá fazer o jogo com 2 cartas da mão, no Full House com
2 cartas da trinca na mão e na Quadra 2 cartas da Quadra na mão.

Sempre que for verificado pelo dealer, que a mão ganhadora do pote é superior à
NICE HAND do momento será informada ao staff do Sierra para a necessária
validação. Após a validação, o nome do jogador e a informação da mão será exibida
no Painel Informativo da Promoção.

Em caso de empate, o prêmio será dividido entre os dois jogadores com a melhor
mão do dia. Respeitando os limites da mesas. Ex. numa premiação de R$ 1.000,00,
um jogador de mesa 2 / 5 tem direito a 70%, no caso de empate, seriam metade de
70% do premio, nesse caso R$ 350,00. Um jogador de uma mesa 1 / 2 tem direito a
40% da premiação, na premiação em questão R$ 200,00.

Validação das mãos:

Quando verificado que a mão atende os requisitos do NICE HAND SIERRA, será
produzido uma prova fotográfica da mão e do jogador (fotografia). Essas fotos
poderão ser usadas nas redes sociais do Sierra Poker para divulgação da
promoção.



Também será solicitado ao vencedor os dados de identificação: Nome Completo,
CPF e e-mail.

IMPORTANTE: É obrigação do jogador indicar que sua mão é
válida para concorrer ao prêmio.
Uma mão recolhida, sem provas fotográficas não será validada
como concorrente à premiação.

Sobre as premiações:

O valor da premiação é retirado do Jack Pot (Pot Principal) no início do dia em
curso, reduzindo o valor efetivo do JackPot para esse dia. Após a finalização da
promoção, se o valor atribuído for inferior ao valor retirado do JackPot, esse valor
será restituído ao Pote Principal.

O vencedor da NICE HAND receberá a premiação após o fim do período definido.
Se o vencedor não estiver no clube, o valor será convertido em crédito para esse
jogador.

As mãos serão premiadas de acordo com o valor da mesa onde o pote foi ganho.

Mesas 1 / 2 , 2 a 5 receberão 40% da premiação.
Mesas 2 / 5 , 5 a 15 receberão 70% da premiação.
Mesas 5 / 5 + receberão 100% da premiação.

Segunda, terça e sexta - Premiação até R$ 1.000
Quarta - Premiação até R$ 1.000
Quinta - Premiação até R$ 1.000
Sábado- Premiação até R$ 500,00

Essa premiação é pessoal e intransferível.

Atualização de regras 24/08/2022.


