
Regulamento Desafio XBOX Trilha Microsoft TDC CONNECTIONS 2021

1. DO PROPÓSITO
O The Developer’s Conference e a Lambda 3 promovem, com o patrocínio da Microsoft,
com a finalidade de fomentar o conhecimento para a comunidade de tecnologia em prol do
desenvolvimento, o Desafio XBOX.

2. DA INSCRIÇÃO E DOS PRAZOS
Para participar do Desafio XBOX o participante deverá se inscrever na página de inscrição
da Microsoft para a Trilha Microsoft. Participantes do TDC CONNECTIONS inscritos no
BASIC PASS também estarão elegíveis a participação. A inscrição será gratuita;
Os participantes que acessarem o evento e cadastrarem seu twitter e linkedin no perfil
da plataforma Hopin, estarão elegíveis para participar do Desafio que ocorrerá apenas na
Trilha Microsoft durante todo o dia e deverão cumprir os prazos descritos para cada desafio.
Atividades realizadas fora dos prazos serão desconsideradas para o Desafio.

3. DO DESAFIO
O Desafio XBOX consiste em uma séria de Quizz e tarefas a serem realizados ao longo dos
dia 08, 09 e 10 de Junho de 2021, ao longo do TDC CONNECTIONS no espaço virtual
estabelecido para a “Trilha Microsoft” na plataforma digital Hopin. Cada tarefa terá um
conjunto de regras, pontuações e prazos específicos e terá validade de 1 dia. Ao final de
cada dia os participantes com mais pontos, do primeiro ao quinto lugar receberão os
prêmios respectivos.
Serão 3 tipos de tarefas para o Desafio: Quizz, Quizz Surpresa, Engajamento Relâmpago e
Pergunta Bônus.

a. Quizz
Ao final de cada palestra (média de 7 palestras por dia), poderá ser feita uma pergunta a
respeito da palestra realizada que deverá ser respondida pelo chat da trilha virtual da
Microsoft, após as palestras num prazo de cinco minutos pontuando a primeira pessoa
que responder com mais pontos e todas as demais com menor pontuação.

i. A primeira pessoa a responder corretamente receberá 10 pontos
ii. Todas as outras pessoas que responderem corretamente receberão 5

pontos.

As respostas dadas após os cinco minutos de prazo serão descartadas e não consideradas
na contagem de pontos.

b. Quizz Surpresa
Durante o dia faremos um quiz surpresa com uma pergunta sobre o Podcast da Lambda3
que deverá ser respondida pelo Twitter num prazo de cinco minutos com diferentes
pontuações.

iii. A primeira pessoa a responder corretamente receberá 7 pontos
iv. Todas as outras pessoas que responderem corretamente receberão 4

pontos.

As respostas dadas após os cinco minutos de prazo serão descartadas e não consideradas
na contagem de pontos.



As respostas devem incluir a HAshtag #DesafioXBOX, marcar os perfis @lambdatres,
@microsoftbr e @thedevconf e o nome do Participante como está registrado na plataforma
Hopin para identificação de sua pontuação.

c. Engajamento Relâmpago
Ao longo do dia, serão feitas chamadas para que os participantes ganhem pontos extras no
Desafio com postagens em suas Redes Sociais. O perfil irá postar no Chat o texto com os
links e marcações obrigatórias no momento do compartilhamento.

Chamada para postagem no Twitter e Linkedin convidando a sua rede a participar da trilha
Microsoft no TDC em até 5 minutos depois do anúncio.

v. Todas as pessoas que postarem cumprindo todas as especificações recebem
7 pontos

As postagens feitas após os cinco minutos de prazo serão descartadas e não consideradas
na contagem de pontos.
As respostas devem incluir a HAshtag #DesafioXBOX, o Link da Landing Page Trilha
Microsoft, marcar os perfis @lambdatres, @microsoftbr e @thedevconf e incluir o nome do
Participante como está registrado na plataforma Hopin para identificação de sua pontuação.

d. Pergunta Bônus
Ao final de cada palestra (média de 7 palestras por dia), poderá ser feita uma pergunta a
respeito da Microsoft no Evento (suas palestras e ações) que deverá ser respondida pelo
chat da trilha virtual da Microsoft, após as palestras num prazo de cinco minutos
pontuando todas pessoa que responderem dentro do prazo e um prêmio especial para
quem responder mais rápido.

vi. A primeira pessoa a responder corretamente receberá um prêmio especial a
ser definido no valor médio de R$ 100,00 e 3 pontos no Desafio.

vii. Todas as outras pessoas que responderem corretamente receberão 3 pontos
no desafio.

As respostas dadas após os cinco minutos de prazo serão descartadas e não consideradas
na contagem de pontos.

4. DA APURAÇÃO DE RESULTADOS
A apuração será realizada a cada nova tarefa ao longo do dia, sendo publicados um
“Leaderboard” com os 10 maiores pontuadores na Landing page de inscrição da Trilha
Microsoft em até 20 minutos após o fechamento de cada tarefa do Desafio.

Após o último Quiz ao final do dia, será publicado o último Leader Board que será
considerado o resultado final do Desafio XBOX do dia.

A apuração ficará a cargo da organização do evento, seja na apuração da resposta no
evento seja no monitoramento das tarefas realizadas na rede social. A organização



publicará apenas o Leaderboard com os 10 melhores colocados, não sendo possível
consultar desempenhos individuais de participantes em nenhum canal do evento..

Em caso de empates a organização levará os seguintes critérios de desempate nesta
ordem de importância:

1 - Maior número de Respostas mais rápidas no Quizz
2 - Maior número de Engajamento Relâmpago efetivados
3 - Maior número de Respostas mais Rápidas no Quizz Surpresa
4 - Maior número de respostas certas no total

Se permanecerem os empates, nas primeiras 5 colocações, a organização enviará um
último Quizz apenas para os empatados e o primeiro a responder estará à frente na disputa.

5 - DO RESULTADO E PREMIAÇÃO

Os líderes do Desafio XBOX a cada dia do evento receberão da 1ª a 5ª colocação os
seguintes prêmios:

1º LUGAR
Uma Cadeira Gamer

2º LUGAR
XBOX Ultimate PASS (3 meses )
Premium Pass TDC Connections +
Kit Lambda (camisa, caneca, pack adesivos)

3º LUGAR
Premium Pass TDC Connections +
Kit Lambda (camisa, caneca, pack adesivos)

4º LUGAR
Premium Pass TDC Connections

5º LUGAR
Premium Pass TDC Connections

A pessoa que tiver a maior pontuação no 3 dias de evento será a “Campeã do Desafio
XBOX e vai ganhar:

1º LUGAR geral (soma dos 3 dias de evento)
Um XBOX Series S

Os ganhadores de cada dia e do primeiro lugar geral deverão entrar em contato com a
organização do evento pelo e-mail tdc@thedevelopersconference.com.br com o assunto
“ganhadores Desafio XBOX” para definirem o recebimento dos prêmios conforme sua
colocação.

A organização reserva o prazo de até 30 dias para o envio de prêmios físicos (enviados via
transportadora ou correios) podendo estender esse prazo sem prévio aviso em caso de
greves, calamidades relacionadas a pandemia ou outros motivos de força maior.

mailto:tdc@thedevelopersconference.com.br


6 .DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A simples inscrição na Landing Page da Trilha Microsoft e/ou BASIC PASS do TDC
CONNECTIONS no Desafio XBOX representa a aceitação do participante das normas
contidas neste regulamento, e fica resguardado pelo mesmo;  As decisões da organização
são soberanas, não cabendo recurso em qualquer instância;

Serão desclassificados quaisquer formas ou ações para cumprimento das tarefas do
Desafio XBOX que não se enquadrarem neste regulamento; Estão proibidos de participar
quaisquer pessoas diretamente ligadas às empresas responsáveis pela execução do evento
(Globalcode, Gradium, Dtrip, VOffice e Code4Life) bem como as responsáveis pelo Quizz
(Lambda3) e pela Trilha Microsoft (Organizadores da Microsoft e Palestrantes da trilha).

Os prêmios só serão direcionados aos ganhadores através de seus meios de contato
registrados em sua inscrição para o evento.

Resumo de Regras


