
 

A finalidade deste documento é establecer as condicións de participación e 
REGULAMENTO da FINAL do Campionato REMA360º (en adiante, “FINAL”), que 
forma parte do proxecto “Pasaporte REMA”, promovido polos Grupos de 
Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP), apoiado pola Consellería do Mar e 
financiado polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP). 

Coa PARTICIPACIÓN na FINAL, o participante manifesta que leu e comprendeu 
o aquí exposto e que asume as súas obrigas. 

 

BASES LEGAIS 
PRIMEIRA.- FINAL: 

A FINAL do Campionato REMA360º é a conclusión dun campionato no que 
competiron COLEXIOS por medio da participación individual das súas alumnas 
e alumnos de 1º e 2º de ESO. 

Dispútase online desde a páxina web: http://escaperoom.redrema.eu/ 

Da mesma maneira que o campionato, a FINAL é de ámbito galego e 
disputarase na data e hora establecida na base sexta.  Os equipos serán 
informados por correo electrónico; e comunicarase publicamente por medio 
da web www.redrema.eu e as redes sociais do proxecto “Pasaporte REMA”. 

 

SEGUNDA.- PARTICIPANTES: 

Os 5 colexios con mellor puntuación na FASE CLASIFICATORIA disputarán a 
FINAL. A Organización enviará un e-mail comunicándollelo, e DEBERÁN 
CONFIRMAR a súa participación nun prazo de 15 días antes da data establecida 
para a FINAL. 

Se algún dos equipos non confirma a súa participación na FINAL, será 
substituído polo seguinte CLASIFICADO, ata completar os CINCO EQUIPOS. 



 

En representación de cada colexio poderán participar todas as alumnas e 
alumnos de 1º, 2º e 3º da ESO, se ben só se terán en conta para a puntuación 
final a dos 10 mellor clasificados, como se establece na base cuarta. 

 

TERCEIRA.- ESTRUCTURA DA COMPETICIÓN: 

A FINAL disputarase de maneira simultánea por parte dos colexios/equipos 
participantes na data e hora establecida na base sexta. 

Os participantes terán que completar un xogo que consiste nunha aventura 
gráfica tipo escape room na que se propoñen probas de habilidade e 
coñecemento que terán que superar. Para facelo terán un tempo límite dunha 
hora. 

Os integrantes de cada equipo XOGARÁN DE MODO INDIVIDUAL. Cada alumna 
ou alumno que finalice o xogo OBTERÁ UNHA PUNTUACIÓN INDIVIDUAL. 

A PUNTUACION DO COLEXIO será a SUMA DOS PUNTOS OBTIDOS POLOS 10 
MELLORES INTEGRANTES DO EQUIPO que finalicen, tendo en conta o indicado 
con detalle no sistema de clasificación e puntuación. 

Finalizada a Final publicaranse a CLASIFICACIÓN, nun prazo máximo de 96 
horas, e anunciaranse os equipos gañadores. 

O xogo poderá xogarse en calquera dispositivo A TRAVÉS DE NAVEGADOR 
WEB, con acceso NECESARIO A INTERNET. Recoméndase xogar en ordenador 
de sobremesa ou portátil, incluso tableta. Non se recomenda xogalo en 
teléfono móbil, xa que é un tamaño incómodo polas súas pequenas 
dimensións. 

 

CUARTA.- SISTEMA DE PUNTUACIÓN E CLASIFICACIÓN: 

A Final disputarase cunha conta atrás dunha hora.  

Os puntos obtéñense de maneira INDIVIDUAL. Os segundos sobrantes unha 
vez finalizada a partida serán os puntos que se adxudicarán a cada 
participante. 



 

*Exemplo: se a un xogador ou xogadora lle sobran 5 minutos exactos, obterá 
300 puntos. 

Para establecer a PUNTUACIÓN DO EQUIPO, realízase a SUMA DOS PUNTOS 
OBTIDOS POLOS 10 MELLORES DOS SEUS INTEGRANTES que finalicen o xogo. 

No caso de colexios nos que participen menos de 10 alumnas ou alumnos, a 
puntuación do equipo será a suma de todos os integrantes que finalicen o 
xogo. 

Desempate: 

En caso de empate a puntos exactos entre dous ou máis equipos, a 
CLASIFICACIÓN faise segundo o equipo que teña o integrante con 
MELLOR PUNTUACIÓN INDIVIDUAL. 

Os 3 mellores equipos serán os GAÑADORES. 

 

QUINTA.- PREMIOS: 

Os 3 mellores EQUIPOS recibirán: 

COLEXIO PRIMEIRO CLASIFICADO: 

• Diploma acreditativo para todos os PARTICIPANTES. 
• Placa conmemorativa para o COLEXIO. 
• 1 Partida do Escape Room Portátil “O Legado de Verne”*. 

* A partida celebrarase no Centro de Ocio Escape Room Eskapark Vigo, se o 
colexio gañador se atopa próximo. No caso de que se atope fóra da provincia 
de  Pontevedra, ou prefira realizalo nas súas propias instalacións, dous 
monitores de Eskapark desprazaranse ao centro escolar gañador para 
realizar a actividade, en data e hora acordada previamente entre as partes. 
Esta actividade sería para un máximo de 24 participantes. 

COLEXIO SEGUNDO CLASIFICADO: 

• Diploma acreditativo para todos os PARTICIPANTES e para o COLEXIO. 

  



 

COLEXIO TERCEIRO CLASIFICADO: 

• Diploma acreditativo para todos os PARTICIPANTES e para o COLEXIO. 

 

SEXTA.- CALENDARIO: 

A FINAL celebrarase o domingo, 28 de novembro de 2021, ás 17:00 horas. 

A data e hora concreta comunicarase aos colexios participantes con 3 
semanas de antelación, e deberán confirmar a súa participación 15 días antes 
da competición. 

Esta data poderá sufrir modificacións por parte da Organización. En tal caso, 
a Organización comunicará aos participantes a nova data e hora, coa 
antelación suficiente.  

 

SÉPTIMA.- MODIFICACIÓN DAS CONDICIÓNS DA FINAL OU CANCELACIÓN DA 
MESMA: 

A Organización resérvase o dereito de modificar e/ou cancelar a FINAL cando 
concorran causas alleas á súa vontade que impidan o correcto 
desenvolvemento desta. En tal caso, este feito será publicado polos mesmos 
medios que a celebración da FINAL, prevalecendo como medio oficial de 
conexión cos participantes a web oficial. 

 

OITAVA.- ACEPTACIÓN DAS BASES: 

A participación na FINAL implica necesariamente a aceptación das presentes 
Bases e do criterio interpretativo da Organización en canto á resolución de 
calquera cuestión derivada da competición. 

O incumprimento dalgunha das Bases dará lugar á exclusión do participante. 

En caso de existir dúbidas ou discrepancias na interpretación das presentes 
Bases, prevalecerá o criterio da Organización. 



 

Os participantes aceptan así mesmo estar suxeitos ás decisións da 
Organización en cada momento da FINAL, que serán definitivas e vinculantes 
en todos os seus extremos. 

Por motivos razoados, a Organización poderá modificar as presentes Bases. 

As Bases estarán dispoñibles na páxina web do Campionato 
(http://escaperoom.redrema.eu/). 

 

NOVENA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS: 

Para non requirir datos persoais a menores de 13 anos, enviaranse ao colexio 
códigos alfanuméricos que manterán o anonimato do alumnado. 

 

DÉCIMA.- DEREITO DE ELIMINACIÓN DOS PARTICIPANTES: 

A Organización resérvase o dereito de eliminar xustificadamente a calquera 
participante que altere ou inutilice o bo funcionamento e o transcurso normal 
e regulamentario da FINAL, así como no caso de que se sospeite que calquera 
participante está impedindo o normal desenvolvemento da FINAL alterando 
ilegalmente a súa participación ou as de terceiros mediante calquera 
procedemento técnico ou informático, ou incumprindo de calquera outra 
forma as Bases. Todo isto, sen prexuízo das accións legais que en dereito lle 
correspondan á Organización contra aquelas persoas que realicen calquera 
tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación, alteración ou 
falsificación da FINAL. 

 

DÉCIMO PRIMEIRA.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADE POR MAL 
FUNCIONAMENTO DA REDE: 

A Organización queda exonerada de toda responsabilidade en caso de mal 
funcionamento da rede de internet do participante, ou por unha incorrecta 
transmisión de contidos que impida o normal desenvolvemento da FINAL, 
sempre que se produzan por causas alleas á Organización ou por actos 
externos de mala fe por parte de terceiros. 



 

DÉCIMO SEGUNDA.- LEXISLACIÓN APLICABLE, PUBLICACIÓN, XURISDICCIÓN E 
PROTOCOLIZACIÓN DE BASES: 

As presentes Bases Legais están publicadas a disposición de calquera 
participante e/ou interesado no sitio http://escaperoom.redrema.eu/ 

As Bases aplicables á FINAL serán as publicadas e vixentes no momento do 
inicio da competición. 

 

Última actualización: 22 de outubro de 2021. 

 

 

Desenvolvido por: 

 


