1. OBJECTO
O presente Regulamento visa estabelecer os termos aplicáveis ao Passatempo
SAPO LOVE SHOWER que consiste em fazer uma declaração original e levar o
seu amor à sua Terra Natal, no qual o SAPO Internacional,a RDP Àfrica e as
discotecas( Soul Club, Number One, Ondeando e Wide) vão premiar a
declaração de amor mais original com uma Viagem à Terra Natal do vencedor.

2. PUBLICIDADE
A publicidade do Passatempo será feita online no portal SAPO Cabo Verde
(www.sapo.cv), SAPO Moçambique (www.sapo.mz) e SAPO Angola (www.sapo.ao),
na RDP Àfrica e através de outros meios tidos como adequados para a sua promoção.

3. PARTICIPAÇÕES
Não serão admitidos no Passatempo:
a) Colaboradores do SAPO;
b) Colaboradores das Discotecas em questão;
c) Colaboradores da RDP Àfrica;
4. MODO DE PARTICIPAÇÃO
Os participantes devem:
a) Dirigir-se às discotecas africanas (Number 1 no Porto- 19 Fev; Ondeando-20 Fev;
Wide em Coimbra- 26 Fev e Soul Club- 27 Fev) e fazer uma declaração de amor no
espaço SAPO ( com uma estrutura semelhante a um chuveiro)
c) Participar nos programas: Grande Manhã e Linha Africana na RDP Àfrica
b) Colocar a declaração no SAPO Vídeos (como colocar um vídeo:
http://ajuda.sapo.cv/videos/Fazer_Upload_de_um_V_deo.html)

5. VALIDADE DAS PARTICIPAÇÕES
a) Os participantes devem de se identificar sempre com o nome, País de origem e deixar
os contactos.

b) Há número limite de participações por participante;
c) Serão excluídos do Passatempo, sem aviso prévio, todas as participações suspeitas de
fraude.
6. POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Os participantes autorizam o SAPO a publicar as suas declarações de amor.
7. PRÉMIO
a) Será premiada a declaração de amor mais original;
b) O prémio consiste em: Viagem de avião para duas (2) pessoas com ida e volta à
respectiva Terra Natal (todas as pessoas com nacionalidade dos PALOPS.)

8. SELECÇÃO DO VENCEDOR E ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO
a) Será elegível para vencedor deste passatempo o participante que respeitar
integralmente todas as condições do presente regulamento;
b) A selecção dos premiados será feita por um júri do SAPO Internacional, RDP Àfrica
e as Discotecas em questão.
c) O vencedor será contactado por e-mail ou telefone, pelo SAPO;
d) O passatempo decorre em Portugal, mas se o vencedor estiver fora de Portugal pode
passar o seu prémio a um amigo ou familiar que resida naquele país.
e) O SAPO considera-se alheio a qualquer acontecimento que possa condicionar o
usufruto do prémio pelo vencedor.
9. DIVULGAÇÃO DO VENCEDOR
A divulgação do vencedor será feita no programa de rádio da RDP Àfrica, sem prejuízo
dos mesmos serem contactados através de email e/ou telefone, aquando do apuramento
do vencedor.
10. DURAÇÃO
Este Passatempo terá a seguinte duração:
Início: 8 de Feveiro de 2010
Fim: 27 Fevereiro de 2010

11. DISPOSIÇÕES FINAIS
O SAPO 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 as novas regras neste blog.

