
Regras da Promoção "PLAY LOVE"

O Canal da MTV Portugal (em diante MTV) com sede social na Avenida das 

Forças Armadas, Edifício Open n.º 125, 4º C em Lisboa, vai desenvolver uma 

acção promocional (em diante Promoção) com o fim de promover o canal MTV 

Portugal (em diante Canal) e o programa BEST KISS OF THE SEASON (em 

diante o Programa). O Prémio será um i-pod Touch.

Âmbito da Promoção: A Promoção terá âmbito nacional, podendo participar nas  

mesmas de forma gratuita (excepto gastos de ligação à Internet) e voluntária, 

todos os residentes em território Português que sejam maiores de idade. Ficam 

excluídos desta Promoção, os empregados e familiares até ao primeiro grau de 

parentesco tanto da MTV, como de empresas que nesse caso colaborem na 

organização da Promoção.

A participação na Promoção é pessoal e consequentemente não se admitirá a 

participação através de agências e/ou qualquer terceiro distinto do participante.

Período da Promoção: De 09 de Fevereiro de 2009 a 28 de Fevereiro de 2009.

Forma de Comunicação da Promoção: A Promoção será comunicada através 

das seguintes vias a explicar a forma de participação:

- Na página Web da MTV com ligação URL www.mtv.pt (em diante a Web)

- Nas redes sociais da Internet

Princípios da Promoção: As pessoas que queiram participar deverão aceder, 

durante o período em que dure a Promoção, ao site mtv, com o link: http://

videos.mtv.pt/mtv/play/48, e fazer o upload do seu vídeo.

Cada vídeo poderá ser votado e comentado pelos visitantes, sem que estes 

critérios determinem o vencedor.
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A MTV designará um 1 vencedor de todos os participantes na Promoção 

premiando a o conteúdos correctos e mais original, segundo os critérios que a 

MTV determinar. 

Prémio: I-Pod Touch.

Comunicação e Entrega do Prémio: A comunicação aos vencedores será feita 

via telefone ou correio electrónico comunicando-lhe o prémio e a informação 

necessária para a sua recolha. Em caso de não se localizar o vencedor no 

prazo de um (1) dia a contar com o dia da comunicação da MTV, ou em caso 

de renúncia ou não aceitação do prémio, o prémio passará ao primeiro 

vencedor suplente. Em caso de não se localizar nesse momento o vencedor 

suplente o prémio passará ao seguinte, e assim sucessivamente.

Em nenhum caso, o vencedor poderá pedir a troca do prémio caso tenha obtido 

a mesma soma correspondente de dinheiro nem por outros produtos e/ou 

serviços distintos com a mesma soma correspondente. Contudo, a MTV 

reserva-se o direito de substituir os prémios acima mencionados por outros de 

características e valor semelhantes.

Direitos de Imagem: Os participantes autorizam a MTV e as empresas 

organizadoras a reproduzir e usar o seu nome, apelido e restantes dados 

proporcionados pelos participantes, assim como a sua imagem, em qualquer 

actividade publicitária e promocional relacionada com a Promoção na qual 

tenha saído vencedor sem que dita autorização lhe confira remuneração ou 

benefício algum com excepção feita do prémio ganho. Os participantes 

manifestam e garantem que são titulares legítimos e originários dos vídeos e/

ou imagens enviadas no âmbito da Promoção e que obtiveram também as 

autorizações pertinentes daquelas pessoas que apareçam nos referidos vídeos 

e/ou imagens.

Política de Protecção de Dados: A informação facilitada por correio pelos 

participantes poderá ficar armazenada numa base de dados propriedade da 

MTV Portugal, para futuras promoções, estando de acordo com a política de 



tratamento de dados de carácter pessoal da MTV publicada na Internet 

cumprindo-se, em todo o caso, a norma vigente sobre a protecção de dados de 

carácter pessoal. Os participantes poderão exercer os direitos de oposição, 

acesso, rectificação e cancelamento na seguinte morada: MTV Portugal,  

Avenida das Forças Armadas, Edifício Open n.º 125, 4º C em Lisboa.

Outros: Todos os participantes na Promoção, pelo simples acto de participar, 

aceitam as regras desta Promoção, as normas que regem a sua participação, 

assim como a política de privacidade e protecção de dados da MTV  publicada 

em www.mtv.pt. Perante qualquer dúvida que possa surgir na interpretação das 

presentes regras, o critério da MTV é que prevalecerá.

Os prémios objectos da presente Promoção estão sujeitos ao regime fiscal 

aplicável segundo a legislação vigente.

A MTV terá autorização a suspender a promoção por motivos de força maior.

Os participantes, que renunciem ao seu próprio foro, sujeitam-se aos juízes e 

tribunais da Cidade de Lisboa.

A participação nesta promoção implicará: a) a plena aceitação das presentes 

regras e perante possíveis dúvidas na interpretação das mesmas o critério do 

organizador prevalecerá, b) a clara renúncia ao foro que possa corresponder-

lhe aceitando os juízes e tribunais de Lisboa como competentes para 

esclarecer qualquer reclamação.

As presentes regras estarão armazenadas na sede da MTV Portugal.

 


