REGULAMENTO DO PASSATEMPO FOTOS SAPO WWE
Smackdown / ECW Live
OBJECTO
O presente Regulamento visa estabelecer os termos aplicáveis ao Passatempo Fotos SAPO WWE
Smackdown / ECW Live, no qual a PT Comunicações, SA irá oferecer 24 bilhetes para o evento
WWE Smackdown / ECW Live no dia 24 de Setembro no Pavilhão Atlântico aos utilizadores que
participem nas condições descritas abaixo
PUBLICIDADE
– A publicidade do Passatempo será feita através de uma Campanha online e outros meios tidos
como adequados para a promoção.
PARTICIPANTES
– Pode candidatar‐se ao Passatempo qualquer pessoa residente em Portugal, que envie fotos
através do site http://wwe.sapo.pt
– Não serão admitidos no Passatempo os colaboradores da PT Comunicações, SA ou da WWE
Corporation
MODO DE PARTICIPAÇÃO
– Enviar fotos a partir do site http://wwe.sapo.pt subordinadas ao tema “Tens de parecer um
lutador da WWE!”
– As fotos são disponibilizadas no site http://wwe.sapo.pt
VALIDADE DAS PARTICIPAÇÕES
– São válidas as fotos enviadas a partir do site http://wwe.sapo.pt subordinadas ao tema “Tens de
parecer um lutador da WWE!” ;
– Só serão elegíveis como vencedoras fotos que sejam originais e cujo direito de propriedade seja
participante;
– É necessária a introdução de um email de contacto para a participação ser validada;
– Não há número limite de participações por participante;
– 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 PT Comunicações,
SA. E da WWE Corporation.
PRÉMIOS
– Os quatro primeiros prémios são 4 bilhetes para o evento mencionado no Objecto, junto ao
ringue, incluindo um encontro com um ou mais lutadores da WWE;
– Os 16 classificados seguintes receberão bilhetes individuais para o evento mencionado no
Objecto;
– No caso de serem menores de idade, os vencedores só poderão usufruir dos prémios mediante
autorização do respectivo pai, mãe ou encarregado de educação.

SELECÇÃO DO VENCEDOR E ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS
– Serão elegíveis para ganhar os bilhetes 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 (email);
– A atribuição dos bilhetes será feita por um júri da PT Comunicações, SA;
– Atribuição de prémios:
– Os vencedores serão contactados por email;
– Cada participante apenas pode ser premiado uma vez;
– A PT Comunicações, SA considera‐se alheia 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 nos sites http://fotos.blogs.sapo.pt
– A divulgação dos Premiados com bilhetes será efectuada na página do Passatempo sem prejuízo
dos mesmos serem contactados pela PT Comunicações, SA através de email e/ou telefone, após o
final do passatempo e aquando do apuramento dos vencedores.
ENTREGA DOS PRÉMIOS
– Para beneficiar do seu Prémio o Premiado terá de se apresentar no dia, hora e local, de acordo
com as condições a indicar pela PT Comunicações, SA, para levantar o seu bilhete.
DURAÇÃO
– Este Passatempo terá a seguinte duração:
– Início: 8 de Setembro de 2008
– Fim: 21 de Setembro de 2008
DISPOSIÇÕES FINAIS
– A PT Comunicações, SA reserva‐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 na página do passatempo ‐ http://wwe.sapo.pt as novas regras.
– Os participantes autorizam A PT Comunicações, a usar as suas fotos em acções promocionais
relacionadas com o site português oficial da WWE;

