PASSATEMPO “E A MELHOR ESCOLA DO FESTIVAL É…?”
OBJECTO
O presente Regulamento visa estabelecer os termos aplicáveis ao Passatempo “E a melhor escola do
Festival é…?” com o SAPO Spot, no qual a PT Comunicações, S.A. irá oferecer bolas autografadas pelos
três grandes clubes (SLB, SCP e FCP), bilhetes para assistir a jogos dos três grandes clubes em casa
(SLB, SCP e FCP) e Pens SAPO de 2 GB aos 10 divulgadores do Festival mais activos no SAPO Spot.

PUBLICIDADE
– A publicidade do Passatempo será feita através do blog do SAPO Spot http://spot.blogs.sapo.pt, na
Homepage do SAPO e na Newsletter da organização do Festival.
PARTICIPANTES
– Pode candidatar-se ao Passatempo qualquer divulgador do Festival do Secundário residente em
Portugal, que esteja registado no SAPO Spot e criador do grupo da sua Escola.
– Não serão admitidos no Passatempo os colaboradores da PT Comunicações, S.A.
MODO DE PARTICIPAÇÃO
1º - Proceder ao registo no Serviço, caso ainda não esteja registado;
2º - Criar um Grupo com o nome da Escola que representa e com o tema “Cereal Killer”;
3º - O divulgador deverá angariar participantes para o seu grupo e dinamizar o fórum de discussão sobre o
Festival;
4º - Os participantes deverão colocar num comentário no post do blog http://spot.blogs.sapo.pt que são
participantes com referência ao link para o seu grupo/escola.
VALIDADE DAS PARTICIPAÇÕES
- Serão válidas para o passatempo todas as participações entre os dias 18 de Março a 12 de Abril de 2009;
– Cada utilizador só pode participar com um grupo/escola;
– São excluídos do Passatempo, sem aviso prévio, todas as participações suspeitas de fraude de que é
exemplo a utilização de programas informáticos, ou quaisquer outros artifícios técnicos (vulgarmente
designados por hacking ou cheating).
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O Participante toma conhecimento e concorda com o envio dos seus dados para utilização e tratamento
para fins de personalização, configuração, publicidade e promoções da PT Comunicações, S.A. Poderá
aceder aos seus dados a qualquer momento, para sua alteração ou eliminação futura, bastando para tal
contactar o Serviço de Apoio a Clientes SAPO através do email info.mail@mail.sapo.pt.
PRÉMIO
- 10 bolas autografadas pelo plantel de um dos três grandes clubes (SLB, SCP e FCP).
- 10 bilhetes duplos para assistir a um jogo em casa de um dos três grandes (SLB, SCP e FCP)
- 10 Pens SAPO de 2GB
SELECÇÃO DO VENCEDOR E ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS
– Serão elegíveis para ganhar os prémios os participantes que respeitem integralmente todas as condições
do presente regulamento;
– Só serão considerados elegíveis como vencedoras as participações para os quais esteja disponível
informação que permita entrar em contacto com o respectivo participante, como seja o nome e email;
- A equipa do SAPO Spot irá seleccionar os 10 grupos mais activos. Por actividade leia-se: quantidade de
membros inscritos no grupo; quantidade de participações no Fórum; lançamento de temas para discussão
no Fórum; opiniões sobre as actividades no Festival; links para bandas, etc.
– Atribuição de prémios:
- Os prémios serão atribuídos aos 10 divulgadores com os grupos/escolas mais activos.
– A PT Comunicações, S.A., consideram-se alheias a qualquer acontecimento que possa condicionar o
usufruto dos prémios pelos clientes vencedores.
DIVULGAÇÃO DOS PREMIADOS
– A PT Comunicações, SA obriga-se a fazer anunciar no blog oficial do Serviço http://spot.blogs.sapo.pt/
o nome dos Premiados no dia 14 de Abril de 2009 e a enviar um email aos vencedores.

– O Premiado aceita que o seu nome possa ser divulgado publicamente no âmbito do Passatempo.
ENTREGA DOS PRÉMIOS
– Os prémios serão enviados aos vencedores através do correio.
DURAÇÃO
– Este Passatempo terá a seguinte duração:
- Início: 18 de Março de 2009
- Fim: 12 de Abril de 2009
DISPOSIÇÕES FINAIS
– A PT Comunicações, S.A. reservam-se o direito a (i) suspender, em qualquer altura, temporária ou
definitivamente, este Passatempo ou (ii) modificar os termos e condições do mesmo, devendo, neste
último caso, disponibilizar no blog oficial do Serviço http://spot.blogs.sapo.pt/ - as novas regras.

