
“REGULAMENTO DO PASSATEMPO Dia dos Namorados” 
 
OBJECTO 
O presente Regulamento visa estabelecer os termos aplicáveis ao Passatempo “Dia dos Namorados”, no 
qual o Sapo Cabo Verde com o lançamento do Sapo Sabores, irá oferecer 3 jantares a 2 em locais de 
requinte, Hotel Pestana Trópico (Praia), Hotel Foya Branca (Mindelo) e Casa da Morna (Lisboa). 
 
PUBLICIDADE 
– A publicidade do Passatempo será feita online e anunciado na RDP África assim como através doutros 
meios tidos como adequados para a promoção. 
 
PARTICIPANTES 
– Pode candidatar-se ao Passatempo qualquer pessoa residente em Cabo Verde ou fora de Cabo Verde. 
– Não serão admitidos no Passatempo os colaboradores Sapo. 
 
MODO DE PARTICIPAÇÃO 
– Responda às questões “Qual o seu prato preferido? Porquê?” através de um comentário ao artigo do 
passatempo que está em http://sapocv.blogs.sapo.cv e envie um email com os seus dados para 
sapocv@sapo.cv e indique-nos: 

- Nome 
- Telefone 
- Nick ou nome utilizado no comentário da participação 
- Espaço para o qual está a concorrer (Hotel Pestana Trópico/Praia; Hotel Foya Branca/Mindelo; 

Casa da Morna/Lisboa) 
 

– As participações serão automaticamente divulgadas no Blog Sapo Cabo Verde 
http://sapocv.blogs.sapo.cv 
 
VALIDADE DAS PARTICIPAÇÕES 
- As respostas submetidos a concurso terão obrigatoriamente de estar abrangidas pelo tema “Qual o seu 
prato preferido? Porquê?; 
- Os participantes devem indicar todos os dados referidos acima; 
– Não há número limite de participações por participante; 
– São excluídos do Passatempo, sem aviso prévio, todas as participações suspeitas de fraude. 
 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
Os participantes autorizam o Sapo a usar as respostas das participações em acções promocionais 
relacionadas com o passatempo “Dia dos Namorados”. 
 
PRÉMIO 
– Os prémios são 3 jantares para 2 pessoas em locais de requintes: 
1 Jantar para 2 pessoas - Hotel Pestana Trópico (Praia) 
1 Jantar para 2 pessoas - Hotel Foya Brnca (Mindelo) 
1 Jantar para 2 pessoas - Casa da Morna (Lisboa) 
 
SELECÇÃO DO VENCEDOR E ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS 
– Serão elegíveis para ganhar os bilhetes os participantes que respeitem integralmente todas as 
condições do presente regulamento; 
– O mesmo utilizador apenas poderá ser premiado uma vez; 
– A selecção dos premiados será feita por um júri do Sapo Cabo Verde; 
– Os vencedores serão contactados por email ou telefone; 
– O Sapo Cabo Verde considera-se alheio a qualquer acontecimento que possa condicionar o usufruto 
dos prémios pelos vencedores; 
- Caso não seja possível, por parte de algum dos vencedores a deslocação a 1 destes locais indicados, o 
Sapo tentará, sem compromisso, encontrar outro espaço como alternativa; 
– Serão elegidos como premiados os participantes que enviem as respostas mais originais às perguntas 
“Qual o seu prato preferido? Porquê?”; 
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DIVULGAÇÃO DOS PREMIADOS 
– A divulgação dos Premiados, com 3 jantares para 2 pessoas em espaços de requinte, será efectuada no 
blog do Sapo.CV http://sapocv.blogs.sapo.cv/ sem prejuízo do mesmo ser contactado através de email 
e/ou telefone, após o final do passatempo e aquando do apuramento dos vencedores; 
- Caso não seja possível, por parte de algum dos vencedores a deslocação a 1 destes locais indicados, o 
Sapo tentará, sem compromisso, encontrar outro espaço como alternativa. 
 
ENTREGA DOS PRÉMIOS 
– Os prémios serão usufruídos num dos locais indicados no passatempo. 
- Os premiados deverão identificar-se no local com Nome e BI. 
 
 
DURAÇÃO 
– Este Passatempo terá a seguinte duração: 
– Início: 27 de Janeiro de 2008 
– Fim: 12 de Fevereiro de 2008 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
– O Sapo Cabo Verde 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 no blog 

do Sapo.CV http://sapocv.blogs.sapo.cv/ as novas regras. 
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