
 

 

REGULAMENTO DA NOITE DO BINGO 

1. DATA E LOCAL  

 19 abril de 2016 

 Rick Universal 

2. HORÁRIO 

 Inicio às 22h  

3. REGRAS 

3.1. GERAL  

 Serão jogadas entre 2 a 3 rondas de Bingo.  

 Haverão 90 bolas numeradas de 1 a 90, dentro de um recipiente. Um 

membro da organização extrairá desse recipiente uma bola de cada vez. 

Após a extração, será anunciado o número da bola.  

 Caso o número extraído conste no cartão do jogador/grupo, o mesmo 

deverá marcar esse número. Na eventualidade do jogador/grupo marcar 

todos os números do seu cartão, deverá gritar “BINGO” e assim ganha essa 

ronda.  

 Quando houver Bingo, um membro da organização será responsável por 

recolher o cartão do jogador e sinaliza-lo.  

 Caso se verifique que o bingo é valido, será entregue ao jogador/grupo uma 

senha de Prémio Bingo.  

 Na ocorrência de um falso bingo, este fica de imediato sem efeito e o cartão 

será confiscado.  

 Assim que haja um bingo a ronda termina.  

 O primeiro jogador/grupo de cada ronda que marque todos os números de 

uma linha do seu cartão, deverá gritar “Linha”. O jogador/grupo será 

sinalizado por um membro da organização, mas o jogo não será 

interrompido - decorrerá normalmente até haver um bingo.  



 Após cada ronda, os cartões serão recolhidos pelos membros da 

organização.  

 Caso o jogador/grupo deseje continuar numa nova ronda terá de solicitar 

um novo cartão (condições de aquisição no ponto 3.3).  

3.2. PARTICIPANTES 

 Podem ser participantes todos os alunos da Universidade do Minho.  

 A participação é individual ou em grupo, com inscrição prévia.  

 Cada grupo pode ser constituído por 2 elementos.  

 A inscrição individual tem um custo de 0,50€ e a inscrição em grupo 

tem um custo de 0,80€.  

 As inscrições são limitadas.  

 Inscrições no próprio dia terão um acréscimo de 0,20€ ao valor base de 

inscrição.  

3.3. CARTÃO DE JOGO  

 Cada inscrição individual terá direito a um cartão de oferta à entrada.  

 Cada inscrição em grupo terá direito a 2 cartões de oferta à entrada. 

 Caso o jogador/grupo pretenda jogar com mais cartões do que aqueles 

que lhes foram oferecidos aquando da inscrição poderá adquiri-los por 

0,25€ cada, junto da organização.  

 No final de cada ronda, caso o jogador/grupo deseje manter-se em 

jogo será possivel adquirir um novo cartão por 0,25€, junto da 

organização.  

3.4. PRÉMIOS 

 A cada jogador/grupo que faça bingo será entregue uma senha com 

Prémio Bingo. 

 A cada primeiro jogador/ grupo de cada ronda que faça linha será 

entregue uma senha com Premio Linha.  

 No final do jogo cada senha será trocada pelo prémio junto do balcão 

do Rick. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O departamento de Social da AEPUM deseja a todos uma ótima noite de 

bingo. 


