
Regulamento Associado E-Wars 

O associado E-Wars, possui vantagens e benefícios exclusivos que nenhum outro time tem. Com ele você terá as 
seguintes vantagens dependendo do plano escolhido: 

 

ASSOCIADO NÍVEL 1: 

 

 Entrada em 3 torneios (1 título) do E-Wars, 1 ÚNICO MODO; 
 Exclusividade na participação das LIVES do E-Wars; 
 CANAL somente para assinantes, com acesso direto e personalizado; 
 PUBLICAÇÕES exclusivas em nosso facebook | Twitter | Google Plus; 
 Quantidade de participantes: Até 6 membros. 
 PACOTE DE BENEFÍCIOS TRIMESTRAL. 

  
 

ASSOCIADO NÍVEL 2: 
 

 Entrada em 9 torneios (1 título) do E-Wars, em 2 MODOS 
 Exclusividade na participação das LIVES do E-Wars; 
 CANAL somente para assinantes, com acesso direto e personalizado; 
 PUBLICAÇÕES exclusivas em nosso facebook | Twitter | Google Plus; 
 1 SHOWMATCH por ano, com toda a cobertura do E-Wars 
 Quantidade de participantes: Até 6 membros. 
 PACOTE DE BENEFÍCIOS SEMESTRAL. 

 
ASSOCIADO NÍVEL 3: 
 

 Entrada em 20 torneios (1 título) do E-Wars, todos os MODOS; 
 Exclusividade na participação das LIVES do E-Wars; 
 CANAL somente para assinantes, com acesso direto e personalizado; 
 PUBLICAÇÕES exclusivas em nosso facebook | Twitter | Google Plus; 
 2 SHOWMATCHES por ano, com toda a cobertura do E-Wars; 
 Publicação da sua LOGO exclusiva em nossas LIVES; 
 Quantidade de participantes: Até 6 membros. 
 PACOTE DE BENEFÍCIOS ANUAL. 

 
 

1. Associado E-Wars 
 
Ele pode ser constituído por até 6 pessoas que farão parte do TIME ASSOCIADO E-WARS. Porém haverá um 
responsável que cuidará: 

• Da informação dos membros desse time; 
• Entrada e saída de participantes; 
• Pagamentos; 
• Contato direto com o E-Wars 
• Organizador dos eventos e informações que serão repassados para o E-Wars 

 
 



 
2. Sobre a GRATUIDADE em nossos torneios. 

 
• Todos os associados terão acesso ao torneio que quiser, e será avisado com 48 horas de 

antecedência sobre o torneio para que possa se inscrever antes dos participantes normais.  
 

• Caso o interesse da equipe, aconteça após as 48 horas do aviso, o mesmo poderá entrar no 
torneio, desde que haja vaga. Não havendo mais, sua entrada não será permitida. 

 
• ATENÇÃO: se um associado, requisitar uma vaga de direito e não comparecer ao torneio, levará 

uma advertência verbal sobre a falta. Havendo uma reincidência, perderá o direito de aviso 
exclusivo 48 horas, antes do início dos torneios 

 
• A associação NÃO dá direito a entrada da CHAMPIONS LEAGUE apenas. 

 
 

 
3. Sobre os Showmatches. 

 
• Os Showmatches terão toda a estrutura de apresentação de um torneio do E-Wars, e nele o 

associado, poderá convidar uma equipe de seu conhecimento para jogar ou pedir ao E-Wars que 
ajude a encontrar uma equipe qualquer, até mesmo sendo a própria equipe o E-Wars, ou 
enfrentar outro associado. 

 
• Dependendo do plano, os associados terão direito a showmatches por ano, desde que agendem 

com o E-Wars data e horário. Caso a data esteja ocupada por outro associado, esse associado 
marcará uma nova data com o E-Wars 

 
• ATENÇÃO: Caso o associado não comparece no dia e horário marcado, ele perderá o direito 

daquele evento sem reposição. 
 

 

4. Exclusividade nas Lives. 
 

• Todo associado terá uma sala exclusiva em nosso DISCORD, com acesso exclusivo em nossas 
Lives.  

 
• Caso tenhamos muitos associados querendo participar, daremos entre 30 minutos e 1 hora, a 

chance de cada associado participar conosco, para que todos na sala tenham a mesma 
oportunidade. Essa decisão será informada na hora em que o evento estiver acontecendo. 

 
 
 

5. Canal do Assinante. 
 

• O assinante terá acesso a um canal exclusivo com o E-Wars, para que seja priorizado todas as questões 
levantadas por este. Esse canal será Discord e E-mail personalizado. 
 
 
 
 



6. Publicações no E-Wars. 
 

Todo assinante terá o direito de 2 publicações mensais nas redes sócias do E-Wars, desde que não façam apologia à: 

a) Violência; 
b) Desrespeito a outras pessoas; 
c) Racismo de qualquer espécie; 
d) Comentários sobre outros torneios que não sejam os do E-Wars; 
e) Qualquer outra publicação considerada abusiva e agressiva pelo E-Wars; 

 

Essas publicações devem ser enviadas somente pelo e-mail exclusivo ao assinante que o E-Wars dedicará a vocês, 
contendo (texto | Imagem ou vídeo ou LINK)  

ATENÇÃO: O E-Wars, não escreverá texto, ou produzirá imagem nem vídeo para ninguém, isso deverá já vir pronto 
do assinante. 

 
 

7. Publicação da sua LOGO exclusiva em nossas LIVES 
 
• Somente o associado Ouro N3, terá acesso a esse benefício 

 
 

8. Uso do benefício. 

Cada nível de associação possui uma quantidade de eventos permitidas por período. As equipes podem usar de 
forma unitária, ou mais vezes por evento, porem a contabilização será por quantidade e não por evento.  

Exemplo: 

Associação Nível 3 | 20 partidas anuais. 

Modelo de uso 1: 

A equipe participa de 1 evento em cada modalidade (solo, Duo ou Squad) dentro dos 12 meses de associação, até 
acabar o prazo ou completar as 20 participações, o que vier primeiro. 

 

Modelo de uso 2: 

A equipe deseja colocar nos eventos SOLOS, os 4 jogadores, nos eventos DUO, 2 duplas e ainda coloca a equipe 
inteiro para o evento SQUAD. Das 20 partidas no ano que ela tem direito, 7 partidas foram utilizadas em apenas 3 
eventos.  

Significa que agora restam 13 partidas dentro do ano para ser utilizada. 

Os 2 modelos são permitidos. A associação acabará quando um dos benefícios finalizar primeiro (tempo ou 
quantidade). 

 


