
REGULAMENTO CONCURSO CURTAS FANTÁSTICAS TMN: SALTA DO PEQUENO PARA O GRANDE ECRÃ

Os presentes termos e condições regulam o concurso TMN “Salta do Pequeno para o Grande ecrã”, com início a 18 
de Fevereiro de 2008 e termo a 20 de Março de 2008.
O conO concurso é válido para todas as pessoas com mais de 16 anos de idade que realizarem filmes de curta-metragem 
com a câmara de um telemóvel, e os enviarem para o site da TMN para selecção e divulgação no ecrã plasma 
colocado no local de realização do “Fantasporto”, no stand da TMN sito no mencionado Festival, no site da TMN e 
em press release.da empresa, e eventualmente em programa de TV a designar.

1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

a. Os paa. Os participantes devem realizar microfilmes (filmes em formato digital), com a duração máxima de 3 minutos 
para o site www.tmn.pt, ou para qualquer outro link directo a designar pela TMN, durante o período compreen-
dido entre 18 de Fevereiro e 20 de Março de 2008.

b. O participante deverá preencher correctamente todos os campos do formulário que acompanha o processo de 
upload a efectuar no site.

c. Os participantes devem, obrigatoriamente, escolher uma temática dentro do género do “Fantasporto” 
(fantástico / terror / assustador) para a realização dos seus filmes, e realizar os filmes com um telemóvel, não 
podendo ser utilizadas câmaras fotográficas, de vídeo, ou quaisquer outras.

d. Os filmes não podem exceder o limite de armazenamento de 100 MB.

e. Não serão aceites filmes com conteúdos inapropriados que incluam, nomeadamente, cenas de pornografia ou 
violência, ofensivos, ou que possam chocar quem os visualizar. 

ff. No caso de os participantes serem menores, e para efeitos do exercício dos direitos e obrigações implícitos na 
participação neste concurso, nomeadamente direitos de imagem, direitos de autor assim como para efeitos de 
recepção dos prémios, é obrigatória a intervenção da pessoa a quem pertence o poder paternal do menor..

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

h. Não existe número limite de filmes a concurso 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 do upload de cada filme / após realização do evento de 
apresentação dos vencedores do concurso.

bb. 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. 

c. Os pac. Os participantes garantem terem informado todas as pessoas que possam ser visualizadas nos filmes, de que a 
sua imagem poderá ser divulgada no “Fantasporto”, no site da TMN, em press release da empresa ou em programa 
de TV a designar, 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 paA participação neste concurso 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. 
e. Durante o período referido na alínea a., desta secção, e após termo do Fantasporto 2008, a TMN pode exibir o(s) 
filme(s) no site da TMN, em press release da empresa., ou em programa TV a designar.

f. O nome do autor do filme será mencionado sempre que o filme seja divulgado (exibido).

3. SELECÇÃO DOS VENCEDORES 
a. O júri será composa. O júri será composto por um grupo de elementos seleccionados, das várias áreas das artes, incluindo o director 
do Fantasporto, Mário Dorminsky, o realizador Fernando Lopes, a actriz Kelly Lebrock, e um representante da 
tmn, que escolherão os vencedores, baseados em critérios como: criatividade, originalidade e maximização do 
potencial da câmara do telemóvel.

b. Através de um sistema de votos on-line (alojado no site tmn) o público escolherá igualmente os melhores três 
filmes.

c. A entc. A entrega dos prémios decorrerá durante o mês de Abril em local e data a definir, a indicar atempadamente aos 
vencedores.



4. PRÉMIOS
a. No final do concurso e após apuramento dos melhores filmes, a TMN contactará os 10 (dez) finalistas escolhidos 
pelo júri para comparecerem na cerimónia oficial de apuramento dos vencedores e entrega dos prémios.

b. Prémios - Escolha pelo Júri:

PRÉMIO MELHOR FILME
1º prémio – Curso de Realização na New York Film Academy 
(N(NOTA: Caso o vencedor já tenha completado o 12º ano o 1º prémio será o 4 week Digital Filmaking: curso + estadia + avião = valor 
aproximado 4000€. Caso o vencedor não tenha ainda o 12º ano o 1º prémio é o 3 week Digital Filmaking: curso + estadia + avião = 
valor aproximado 4600€)
2º prémio – Estágio numa das melhores produtoras de publicidade/ cinema em Portugal (a designar)
3º prémio – Telemóvel Nokia N95

c. Prémios - Escolha pelo Público:

1º prémio – Telemóvel Nokia N95
2º p2º prémio – Telemóvel Samsung G600
3º prémio – Telemóvel Sony Ericsson k800i

5. DIREITOS E GARANTIAS
a. Todos os participantes no presente concurso autorizam a divulgação do(s) filme(s) realizado(s) no ecrã plasma 
colocado no stand da TMN no “Fantasporto”, no site da TMN,  em press releases a emitir pela TMN, e em programa 
de TV a designar, sendo que a participação no concurso é considerada como aceitação da presente condição.

bb. A listagem com o nome dos vencedores estará disponível no site da TMN, não podendo os mesmos opor-se a 
uma eventual utilização publicitária gratuita, global ou parcial, dos seus nomes, para efeitos de publicação dos 
resultados do concurso e autoria dos filmes Ao participar no concurso os participantes dão o seu expresso consen-
timento para este efeito.

c. c. 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.

d. 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 ou não seja possível efectuar a 
inscrição nos cursos referidos.

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 site www.tmn.pt.

f. Os funcionários e colaboradores da TMN, ou de empresas envolvidas directamente neste concurso, não poderão 
participar no mesmo.

gg. 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 concurso.

i. A participação neste concurso pressupõe o conhecimento e aceitação integral de qualquer participante dos pre-
sentes 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.


