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Des de la Societat de Festers estem organitzant una sèrie d’activitats amb la 
clara intenció de que la flama de la Festa no s’apague en els dies on celebraríem el Mig 
Any Fester 2021. 

Entre les activitats programades, consten tres campionats on-line a celebrar els 
següents dies: 

• 20-02-2021: I Campionat Fornite.  

• 21-02-2021: I Campionat on-line Domino per parelles. 

• 27-02-2021: I Campionat Fifa 2021 Pro. 

Hi haurà premis per a cada campionat en forma targeta regal a consumir en qualsevol 
comerç associat a Comerç In per valor de 40 € per al primer clasificat i 20 € per al 
segon clasificat. 

La inscripció és gratuïta. 

 

Per poder jugar al Fornite:  

• Els jugadors han de tindre el joc i indicar en què plataforma jugaran: PC, mòbil, 
tablet, PS4, etc.  

• L'edat per poder participar en este campionat serà a partir dels 13 anys, que és 
l'edat recomanada pel fabricant. 

• Es faran 5 partides al matí començant a les 10h, i 5 partides mes per als 
finalistes per la vesprada a partir de les 17h. 

• Els interessats/des han de remetre les següents dades a la seua comparsa: 

 

  

 

 

 

 

 

 

• L'últim dia per enviar la informació requerida serà el dimecres 17 de febrer. 

• Des de l’organització es crearà un grup de difusió de WhatsApp dies abans de 
l’inici del joc amb les instruccions necessàries per poder jugar el dia i hora 
prevista. 

 * opcional (es farà servir per poder retransmetre el torneig en streaming) 

 

1 Nom i cognoms 

2 WhatsApp 

3 Correu electrònic 

4 Data de Naixement. 

5 ID o GAMERTAG 

6 Youtube/Twitch * 

7 Plataforma des d’on va a jugar. 
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Per poder jugar al Dòmino:  

• Els jugadors han de descarregar-se l’APP: Playjoy i crear-se un nick abans 
d'inscriure’s. 

• Es faran grups de 4 parelles i després eliminatòries, en funció del número de 
festers participants el torneig serà tot al matí, començant a les 10h i després a 
de vesprada les finals a partir de les 17h. 

• Han de remetre les següents dades a la seua comparsa: 

 

  

 

 

 

• L'últim dia per enviar la informació requerida serà el dimecres 17 de febrer. 

• Des de l’organització es crearà un grup de difusió de WhatsApp dies abans de 
l’inici del joc amb les instruccions necessàries per poder jugar el dia i hora 
prevista. 

  

 Per poder jugar al Fifa 2021:  

• Els jugadors han de  tindre la PS4, tindre el FIFA21 i el PS Plus pagat. 

• Es faran grups de 4, d'on es classificarien els dos primers i després 
eliminatòries fins arribar a la final, començaria a les 10 matí i després de 
vesprada es farien les semifinals i finals sobre les 17h. 

• Han de remetre les següents dades a la seua comparsa: 

 

  

 

 

 

 

 

 

• L'últim dia per enviar la informació requerida serà el dimecres 24 de febrer. 

• Des de l’organització es crearà un grup de difusió de WhatsApp dies abans de 
l’inici del joc amb les instruccions necessàries per poder jugar el dia i hora 
prevista. 

* opcional (es farà servir per poder retransmetre el torneig en streaming) 

1 Noms de la parella que participa 

2 WhatsApp 

3 Correu electrònic 

4 Nicks. 

1 Nom. 

2 WhatsApp 

3 Correu electrònic 

4 Data de Naixement. 

5 ID o GAMERTAG 

6 Youtube/Twitch * 

7 Plataforma des d’on va a jugar. 


