
REGULAMENTO DO CONCURSO “WORLD STARS OF 
WRESTLING – IMPACTO TOTAL 3” 
 
Os presentes termos e condições regulam o concurso “WORLD STARS 
OF WRESTLING – IMPACTO TOTAL 3”, com início a 27 de Janeiro 
de 2009 e termo a 18 de Fevereiro de 2009. 
O concurso é válido para todos os residentes em Portugal, que apresentem a 
sua candidatura através do site http://videos.sapo.pt/wswwrestling. 
O vencedor será escolhido pela originalidade das respostas.  
 
REGULAMENTO 
 
A) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
1. Os participantes devem, até dia 18 de Fevereiro de 2009, preencher o 
formulário e submeter a sua resposta à seguinte questão: “Que pergunta 
farias pessoalmente ao Ric Flair?”  
2. Os participantes neste concurso devem residir em Portugal; 
3. O participante deve ser um dos titulares de um dos prémios; 
4. Cada participante pode participar a quantidade de vezes que entender; 
6. São informações obrigatórias: 
a. Nome do Participante 
b. Contacto telefónico 
c. Email de contacto 
d. BI para levantamento do prémio caso seja um dos vencedores 
7. Todas as informações submetidas pelos participantes destinam-se 
exclusivamente ao propósito de inscrição no concurso “O WORLD 
STARS OF WRESTLING – IMPACTO TOTAL 3”. Caso não deseje 
ser contactado pela World Stars of Wrestling e suas empresas associadas é 
favor mencionar isso na participação; 
8. Todos as participações estão sujeitos a aprovação prévia da organização; 
9. O prazo limite para a inscrição no prémio e submissão de participações a 
concurso é até ao final do dia 18 de Fevereiro de 2009. 
 
 
4. SELECÇÃO DO VENCEDOR 
2. As inscrições e participações enviadas serão avaliados por um júri 
composto por elementos da organização que escolherão os vencedores, 
baseados em critérios como a originalidade, entre outros; 
3. O júri seleccionará um vencedor para cada prémio, podendo decidir 
atribuir ou não menções honrosas; 
4. O júri anunciará a sua decisão no site 
http://videos.sapo.pt/wswwrestling  às 12h00 do dia 22 de Fevereiro de 
2009; 



5. A decisão do júri é soberana e não sujeita a reclamação. 
 
5. PRÉMIO 

1. Os 5 1os classificados do concurso “WORLD STARS OF 
WRESTLING – IMPACTO TOTAL 3” receberão 5 bilhetes 
duplos para o espectáculo “Impacto Total 3”, meet & greet com Ric 
Flair, Fan Fest e 1 Tshirt oficial da WSW para cada vencedor. 

2. Adicionalmente, 5 outras participações serão premiadas com um Cd 
Sampler com algumas das músicas de entrada das estrelas da WSW; 
1 DVD  Impacto Total 2 – Taça Tarzan Taborda; 1 Tshirt ofical 
WSW. 

 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
1. A World Stars of Wrestling 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/wswwrestling 
2. A World Stars of Wrestling conjuntamente com SAPO reservam-se o 
direito de modificar ou suspender o concurso em qualquer momento, no 
caso de anomalia informática, ou em caso de verificação de participações 
que possam implicar a prática de ilícitos criminais; 
3. A World Stars of Wrestling reserva-se o direito de desclassificar os 
participantes que, deliberadamente, tentem viciar, em algum momento, as 
regras e o espírito do concurso. 
4. A participação neste concurso pressupõe o conhecimento e aceitação 
integral de qualquer participante dos presentes termos e condições, pelo 
que a World Stars of Wrestling 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 World Stars of Wrestling e pelo SAPO. 


