
REGRAS DA CAÇA AO TESOURO NA BIBLIOTECA CENTRAL 
 

1. A Caça ao Tesouro na Biblioteca Central consiste em um jogo a ser realizado no dia 

28/11/2018 com duração de até duas horas, iniciando às 14h e terminando às 16h, exceto no 

caso de necessidade de desempate. 

2. O conteúdo abordado no jogo será elaborado com base nas informações disponíveis no site da 

Biblioteca Central (www.biblioteca.ufpb.br) e nos seus ambientes. 

3. Poderão participar do jogo apenas usuários discentes (alunos) cadastrados no Sistema de 

Bibliotecas da UFPB, sendo proibida a participação dos atuais estagiários de Bibliotecas do 

Sistema.  

4. As inscrições para participar do jogo deverão ser efetuadas na Seção de Referência da 

Biblioteca Central no dia da Caça ao Tesouro (28/11/2018) de 13h às 13h30, mediante 

apresentação de documento de identificação com foto, no limite de 20 inscrições, podendo ser 

individual ou de dupla. Interessados que chegarem após horário de inscrição, não poderão 

participar no jogo. 

5. Após a inscrição, o participante receberá sua identificação para o jogo e deverá aguardar o 

início em local indicado pela Comissão. Caso se ausente do local indicado, não poderá retornar 

para participar do jogo. 

6. Em caso de participação em dupla, apenas um dos membros receberá o prêmio, mediante 

participação em desafio. Quem concluir o desafio em menor tempo, ganha o prêmio. 

7. Usuário com deficiência deverá realizar inscrição prévia até o dia 23/11/2018 às 21h, na 

Seção de Referência da Biblioteca Central, caso tenha interesse que a Comissão realize 

adequações necessárias no jogo. No dia do jogo deverá ser acompanhado de apoiador. 

8. Para iniciar a Caça ao Tesouro o jogador deverá se apresentar na Seção de Referência 

(Orientação ao Leitor) da Biblioteca Central, onde receberá a primeira pista do jogo. 

9. Para avançar no jogo, o jogador deverá cumprir cada desafio e se dirigir ao próximo local com 

a resposta correta a fim de receber o próximo desafio. Assim segue, até que o último desafio 

seja cumprido, levando ao local onde se encontra o tesouro.  

10. Em caso de empate (caso dois ou mais jogadores e/ou duplas encontrem o tesouro ao mesmo 

tempo), receberão um desafio. Quem concluir o desafio em menor tempo ganha o prêmio, se 

participante individual, ou o direito de participar do próximo desafio, conforme estabelecido no 

item 6. 

11. Para resolver as questões os participantes deverão trazer caneta, poderão fazer uso do celular e 

poderão efetuar perguntas apenas a servidores e estagiários da Biblioteca Central, identificados 

com crachá do jogo. 

12. O prêmio ofertado é um Tablet Samsung modelo Galaxy Tab A6. Apenas o primeiro colocado 

no jogo receberá premiação. 

13. Caso não haja vencedor (a) dentro do horário delimitado, o prêmio será ofertado em outra 

oportunidade /evento a ser determinado por esta Comissão. 

14. Ao participar desta atividade, os jogadores e apoiadores fornecem, sem ônus, os direitos de 

imagem de fotos e vídeos registrados durante a execução do jogo, a serem divulgadas nos 

canais de comunicação definidos pela Biblioteca Central. 

15. Esta Comissão se reserva o direito de alterar qualquer uma das condições acima, sendo a 

alteração seja divulgada em seus canais de comunicação até 12h antes do início do jogo. 

 

Boa sorte a todos! 

Comissão de Eventos da Biblioteca Central 


