
Regulamento Passatempo “O que fazes por um telemóvel?”

Os presentes termos e condições regulam o concurso TMN “O que fazes por um telemóvel?”, com início a 5 de Maio

de 2008 e termo a 30 de Maio de 2008.

O concurso é válido para todos os clientes, com mais de 16 anos de idade, que realizem filmes de curta-metragem

com a câmara de um telemóvel, e os enviem por MMS para o endereço tmn_mms@sapo.pt ou para o número

12300, para se habilitarem a ganhar um equipamento terminal da marca Nokia, modelo 6233, pelo vídeo mais

original.

1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

a. Os participantes devem realizar microfilmes (filmes em formato digital) com o seu telemóvel, com a dimensão

máxima de 300kb, anexar uma frase, e enviar para o endereço electrónico tmn_mms@sapo.pt ou para o número

12300, durante o período compreendido entre 5 de Maio e 30 de Maio de 2008.

b. O custo do envio de cada MMS vídeo é igual ao do envio de qualquer MMS vídeo do tarifário tmn subscrito pelo

participante.

c. Os participantes devem, obrigatoriamente, produzir os filmes de acordo com a temática “O que fazes por um

telemóvel”, e realizar os mesmos com um telemóvel, não podendo ser utilizadas câmaras fotográficas, de vídeo, ou

quaisquer outras.

d. Não serão aceites os filmes que sejam retirados de sites da Internet, nem os que sejam enviados através de

endereço electrónico.

e. Não serão aceites filmes com conteúdos inapropriados que incluam, nomeadamente, cenas de pornografia ou

violência, ofensivos, ou que possam chocar quem os visualizar.

f Todos os filmes estão sujeitos a aprovação prévia da TMN.

g. Não existe número limite de filmes por cada participante.

2. DIREITOS DE EXIBIÇÃO E UTILIZAÇÃO

a. É condição de participação no concurso a cessão exclusiva à TMN dos direitos patrimoniais de autor sobre os

filmes realizados, pelo prazo de um ano a contar da data de termo do passatempo (30 de Maio).

b. Ao enviar um filme o participante garante que o mesmo é integralmente da sua autoria e responsabiliza-se pelo

respectivo conteúdo, garantindo que o seu filme e a respectiva divulgação não infringem quaisquer direitos de

autor, direitos conexos ou direitos de propriedade industrial de terceiros.

/export/hdk3/borgletdata/dirs/1.prince.server.writely.2686938820/logs.1.prince.server.writely.2686938820/tmp/1209729562585-0/mailto:tmn_mms@sapo.pt
/export/hdk3/borgletdata/dirs/1.prince.server.writely.2686938820/logs.1.prince.server.writely.2686938820/tmp/1209729562585-0/mailto:tmn_mms@sapo.pt


c. Os participantes garantem terem informado todas as pessoas que possam ser visualizadas nos filmes, de que o

seu filme poderá ser divulgada no site http://vídeos.sapo.pt/tmn_mms e que as mesmas consentiram a referida

publicação/divulgação. Os participantes garantem igualmente de que as mencionadas pessoas são maiores de 16

anos, pelo que não estão sujeitas ao estipulado na Lei 35/2004, de 29.07 (regulamentação do Código de Trabalho).

A TMN será alheia, e não lhe poderá ser imputada qualquer tipo de responsabilidade, a qualquer facto gerador do

incumprimento do estabelecido na presente alínea.

A participação neste passatempo é considerada como entendimento e aceitação da presente condição.

d. O participante responsabiliza-se perante a TMN, e quaisquer terceiros por todos os eventuais danos causados

pela divulgação do seu filme.

3. SELECÇÃO DOS VENCEDORES

a. Todos os filmes e frases enviados divulgadas no site do Sapo, estarão sujeitos a uma votação pelos utilizadores

do site, através de um sistema de votos on-line (alojado no site http://videos.sapo.pt )

b. Os utilizadores podem votar em vários filmes, mas apenas uma vez por dia em cada um deles.

c. Só serão considerados para este passatempo os filmes e frases recebidas até às 24h do dia 30 de Maio de 2008.

d. A Tmn escolherá o melhor filme, baseado em critérios como: número de votos, criatividade, originalidade e

maximização do potencial da câmara do telemóvel.

e. Serão apurados 3 suplentes, com base nos mesmos critérios.

f. Caso, durante as 24 horas subsequentes ao fecho do passatempo não seja possível estabelecer contacto

telefónico efectivo com o cliente vencedor, a tmn reserva-se o direito de substituí-lo por um dos clientes suplentes.

4. PRÉMIOS

a. Após apuramento do melhor filme, a TMN contactará o vencedor para o número de telemóvel de onde enviou o

MMS vídeo, para informar sobre a entrega do prémio.

b. Ao vencedor será atribuído um equipamento terminal da marca Nokia, modelo 6233.

c. A entrega do prémio ocorrerá a partir do dia 15 de Junho de 2008, numa loja da TMN, a indicar oportunamente

ao vencedor, conforme referido na alínea a. desta secção.

5. DIREITOS E GARANTIAS

a. O nome do vencedor estará disponível no site da TMN, não podendo o mesmo opor-se a uma eventual utilização

publicitária gratuita, global ou parcial, do seu nome, para efeitos de publicação do resultado do concurso e autoria

dos filmes. Ao participar no concurso os participantes dão o seu expresso consentimento para este efeito.
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b. No âmbito do presente concurso, e sempre que o participante forneça os seus dados pessoais, os mesmos serão

tratados automaticamente pela TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A., nos termos da Lei n.º 67/98 de

26 de Outubro, e utilizados exclusivamente para realização de todos os procedimentos inerentes à participação no

concurso e recepção dos prémios. A TMN garante aos participantes o direito de acesso aos seus dados, respectiva

rectificação e eliminação.

c. A TMN reserva-se o direito de proceder à substituição dos prémios por outros de igual âmbito e valor caso, por

motivos alheios à sua vontade, os equipamentos terminais estejam esgotados.

d. A TMN não se responsabiliza por eventuais falhas no envio e recepção dos MMS vídeos (transmissão), por

problemas no sinal de rede do equipamento terminal do Cliente, por problemas nas linhas telefónicas, por erros na

leitura, ou ainda por falta de energia eléctrica, sem exclusão das demais situações decorrentes de caso fortuito ou

força maior.

e. A TMN reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, o presente regulamento, sempre que entender

necessário, tornando-se as alterações efectivas após a sua publicação no endereço http://videos.sapo.pt/tmn_mms

f. Os funcionários e colaboradores da TMN, ou de empresas envolvidas directamente neste concurso, não poderão

participar no mesmo.

g. A TMN reserva-se o direito de modificar ou suspender o concurso em qualquer momento, no caso de anomalia

informática, ou em caso de verificação de actuações que possam implicar a prática de ilícitos criminais.

h. A TMN reserva-se o direito de desclassificar os participantes que, deliberadamente, tentem viciar, em algum

momento, as regras e o espírito do passatempo, retirando para o efeito os seus vídeos do endereço

http://videos.sapo.pt/tmn_mms

i. A participação neste passatempo pressupõe o conhecimento e aceitação integral de qualquer participante dos

presentes termos e condições, pelo que a TMN reserva o direito de recusar a participação de qualquer concorrente

que não as cumpra.

j. Qualquer situação extraordinária não prevista neste regulamento será apreciada e decidida pela TMN.
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