
REGULAMENTO DO PASSATEMPO “Stephenie Meyer em foco” 
 
Os presentes termos e condições regulam o passatempo “Stephenie Meyer 
em foco”, com início a 01 de Fevereiro de 2009 e termo a 03 de Março de 
2009. 
O passatempo é válido para todos as pessoas residentes em Portugal, que 
submetam vídeos através de http://videos.sapo.pt/stepheniemeyer. 
O vencedor será escolhido pela originalidade e qualidade dos vídeos a 
concurso sem descurar a participação do público, nos termos descritos no 
ponto 4 do presente regulamento.  
 
REGULAMENTO 
 
A) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
1. Os participantes devem realizar vídeos com a duração máxima de 90 
segundos e efectuar o upload dos mesmos durante o período compreendido 
entre 01 de Fevereiro e 03 de Março 2009 no site 
http://videos.sapo.pt/stepheniemeyer criado para o efeito; 
2. Os participantes neste passatempo devem residir em Portugal; 
3. O participante deve ser o realizador do(s) filme(s) a concurso; 
4. Cada participante pode participar com um máximo de 5 filmes originais; 
5. A participação no passatempo está sujeita à inscrição, pelo 
preenchimento obrigatório do formulário de candidatura respectivo, 
disponível no site http://videos.sapo.pt/stepheniemeyer; 
6. São informações obrigatórias: 
a. Nome  
b. Email de contacto 
c. Morada completa do Participante 
d. Telefone de contacto do Participante 
7. Todas as informações submetidas pelos participantes são confidenciais e 
destinam-se exclusivamente ao propósito de inscrição dos filmes no 
passatempo “Stephenie Meyer em foco”; 
8. Todos os filmes estão sujeitos a aprovação prévia da organização; 
9. O prazo limite para a inscrição no prémio e submissão de filmes a 
concurso é até às 18 horas do dia 03 Março de 2009. 
 
3. DIREITOS DE EXIBIÇÃO E UTILIZAÇÃO 
1. Ao enviar um vídeo 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; 



2. Os participantes garantem terem informado todas as pessoas que possam 
ser visualizadas nos filmes que a sua obra poderá ser divulgada no site do 
passatempo; 
4. O participante responsabiliza-se perante as Edições Gailivro e o SAPO, e 
quaisquer terceiros por todos os eventuais danos causados pela divulgação 
do seu filme. 
 
4. SELECÇÃO DO VENCEDOR 
1. Os filmes estarão disponíveis para visionamento em página específica 
divulgada em http://videos.sapo.pt/stepheniemeyer após aprovação pela 
organização do passatempo; 
2. Os vídeos enviados serão avaliados por um júri composto por elementos 
da organização que escolherão os vencedores, baseados em critérios como 
a originalidade e qualidade artística dos trabalhos apresentados; 
3. O júri seleccionará 2 (dois) vencedores entre os 12 (doze) mais votados, 
podendo decidir atribuir ou não menções honrosas; 
4. O júri anunciará a sua decisão às 12h00 do dia 9 de Março de 2009; 
5. A decisão do júri é soberana e não sujeita a reclamação. 
 
5. PRÉMIO 

1. Os 2 (dois) vídeos seleccionados pelo júri do passatempo “Stephenie 
Meyer em foco” receberão como prémio um Apple MP4 iPod Nano 
8GB 4G, assim como todos os livros de Stephenie Meyer editados 
até ao momento em Portugal pela Editora Gailivro (Crepúsculo, Lua 
Nova e Eclipse), incluindo a obra Nómada mesmo antes desta chegar 
às livrarias. 

 
2. Os restantes 10 (dez) vídeos mais votado ganharão o pack de livros 

de Stephenie Meyer editados até ao momento em Portugal pela 
Editora Gailivro (Crepúsculo, Lua Nova e Eclipse) incluindo a obra 
Nómada mesmo antes desta chegar às livrarias. 

 
 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
1. As Edições Gailivro conjuntamente com SAPO reservam-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 
http://videos.sapo.pt/stepheniemeyer. 
2. As Edições Gailivro conjuntamente com SAPO reservam-se o direito de 
modificar ou suspender o passatempo em qualquer momento, no caso de 
anomalia informática, ou em caso de verificação de actuações que possam 
implicar a prática de ilícitos criminais; 



3. As Edições Gailivro conjuntamente com SAPO reservam-se o direito de 
desclassificar os participantes que, deliberadamente, tentem viciar, em 
algum momento, as regras e o espírito do passatempo. 
4. A participação neste passatempo pressupõe o conhecimento e aceitação 
integral de qualquer participante dos presentes termos e condições, pelo 
que as Edições Gailivro e o SAPO reservam-se o direito de recusar a 
participação de qualquer concorrente que não as cumpra; 
5. Qualquer situação extraordinária não prevista neste regulamento será 
apreciada e decidida pelas Edições Gailivro e pelo SAPO. 
6. A organização deste passatempo é constituída pelas Edições Gailivro, 
Sapo e Twilight Portugal. 


