
 
 

Passatempo SAPO Vídeos – Rock In 
Rio – Lisboa 2008 

  
 
 

Regulamento 
 
 
Participação 
 

1. Cada participante pode participar com quantos vídeos entender no passatempo; 
 

2. Os participantes terão obrigatoriamente que estar inscritos na comunidade Rock In Rio – Lisboa 
2008, através do site http://rockinrio-lisboa.sapo.pt, aceitando os respectivos termos de 
utilização; 

 
3. A participação no Prémio está sujeita à inscrição, pelo preenchimento do formulário respectivo, 

disponível em http://rockinrio-lisboa.sapo.pt e http://videos.sapo.pt/rockinrio; 
 

4. O prazo limite para a submissão de vídeos a concurso é o final do dia 30 de Abril de 2008. 
 
Vídeos 

 
5. Os vídeos a concurso terão obrigatoriamente de seguir o seginte tema: “Convence uma das 

personagens do T2 para 3 (http://t2para3.blogs.sapo.pt/tag/personagens) a ir contigo ao Rock In 
Rio – Lisboa 2008!” 
 

6. Os vídeos a concurso têm de ser obrigatoriamente falados ou legendados em Português; 
 
7. Os vídeos e todo o seu conteúdo deverão ser completamente originais e ao candidatar-se, os 

concorrentes asseguram que detêm todos os direitos associados ao vídeo em causa; 
 

8. Os vídeos serão submetidos a concurso através do envio para o SAPO Vídeos, pelo processo de 
“upload” num dos formatos suportados. 

 
 
 
 
 



Selecção do Vencedor 
 

9. Os vídeos estarão disponíveis para visionamento e votação nas páginas http://rockinrio-
lisboa.sapo.pt e http://videos.sapo.pt/rockinrio até dia 30 de Abril de 2008; 

 
10. Todos os utilizadores e visitantes do SAPO Vídeos poderão votar nos seus vídeos favoritos, 

entregando quantos votos entenderem a cada vídeo; 
 

11. O SAPO Vídeos implementará soluções técnicas para impedir que cada utilizador vote mais do 
que uma vez no mesmo dia no mesmo vídeo; 

 
Prémio 
 

12. O vencedor do Passatempo SAPO Vídeos Rock In Rio – Lisboa 2008 será o vídeo com o maior 
número de votos no fim do dia 30 de Abril de 2008; 
 

13. O vencedor receberá um bilhete duplo para o relvado (2 bilhetes individuais), oferecido pela 
Better World – Comunicação, Publicidade e Entretenimento, Lda. com direito a visitar o 
Backstage, para um dos dias do Rock in Rio – Lisboa 2008 à escolha da organização do Evento.  
 

14. Os cinco classificados seguintes ganham respectivamente um bilhete individual, oferecido pela 
PT Comunicações, S.A., para acesso ao relvado do festival Rock in Rio Lisboa 2008; 

 
Política de Privacidade 
 

15. O Participante toma conhecimento e concorda com o envio dos seus dados para utilização e 
tratamento para fins de personalização, configuração, publicidade e promoções PT 
Comunicações, SA. e Better World – Comunicação, Publicidade e Entretenimento, Lda. 

  
16. O Participante poderá aceder aos seus dados a qualquer momento, para sua alteração ou 

eliminação futura, bastando para tal contactar o Serviço de Apoio a Clientes SAPO através do 
email  info.mail@mail.sapo.pt. 

 
Condições Gerais 
 

17. O concurso está vedado a todos os colaboradores da Better World – Comunicação, Publicidade e 
Entretenimento, Lda. e da PT Comunicações, SA; 

 
18. Os participantes autorizam o SAPO Vídeos e a Better World – Comunicação, Publicidade e 

Entretenimento, Lda. a exibir os vídeos apresentados a concurso em acções promocionais 
relacionadas com Rock In Rio – Lisboa 2008; 

 
19. A PT Comunicações, SA e a Better World – Comunicação, Publicidade e Entretenimento, Lda. 

reservam-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 na página do passatempo - http://videos.sapo.pt/rockinrio e no site 
http://rockinrio-lisboa.sapo.pt as novas regras. 

 
 


