
Regulamento Passatempo – Antestreia: Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo! 

 

Os presentes termos e condições regulam o passatempo “Antestreia: Mamma Mia: Lá Vamos 
Nós de Novo!”, que decorre de 05 a 15 de julho 2018, promovido pela FNAC PORTUGAL, 
ACTIVIDADES CULTURAIS E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS, DISCOS, MULTIMÉDIA E PRODUTOS 

TÉCNICOS, LDA., com sede na Rua Professor Carlos Alberto Mota Pinto, n.º 9, 6B 1070-314, 
Lisboa, com o número único de pessoa colectiva e matricula na Conservatória do Registo 

Comercial de Lisboa 503952230, com o capital social de € 250.000, doravante “FNAC 
PORTUGAL”. 

 

1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E SELEÇÃO DE VENCEDORES 

1. Considera-se participante do passatempo “Antestreia: Mamma Mia: Lá Vamos Nós de 
Novo!” qualquer participante que submeta a sua participação na aplicação de 
passatempos da FNAC PORTUGAL, no Facebook, durante o período em que o 
passatempo decorre. 

2. O passatempo é válido para todas as pessoas maiores de 18 anos. 

3. O prazo limite para a participação no passatempo é dia 15 de julho de 2018 às 23h59. 

4. Cada participante pode submeter apenas uma participação. 

5. Para participar no passatempo responder à questão “Qual a cantora que entra no 
filme"?”. Será oferecido um convite duplo às 15 primeiras respostas certas.  

6. Todas as participações estão sujeitas a aprovação da FNAC PORTUGAL. 

7. As respostas têm de estar sediadas na plataforma de passatempos da FNAC 
PORTUGAL, no facebook da FNAC PORTUGAL, para que seja possível a sua avaliação. 

8. O participante responsabiliza-se, perante a FNAC PORTUGAL, bem como perante 
quaisquer terceiros, por todos os eventuais danos causados pela divulgação da sua 
participação. 

9. A FNAC PORTUGAL não se responsabiliza por quaisquer violações de direitos de autor 
ou outras praticadas pelos participantes no âmbito do presente passatempo. 

10. Todos e quaisquer direitos de propriedade intelectual inerentes às participações 
enviadas pelos participantes são da exclusiva titularidade da FNAC PORTUGAL, tendo a 
mesma direito de proceder à reprodução, transmissão, divulgação e alteração. 

11. O vencedor será contactado até dia 16 de julho de 2018 para atribuição do prémio, 
usando para o efeito os dados facultados pelos respetivos participantes.  

12. O nome do vencedor estará disponível na página da FNAC PORTUGAL, no Facebook. 

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

 

 2. PRÉMIOS 

1. 15 convites duplos para a seguintes sessão do filme “Mamma Mia: Lá Vamos Nós de 
Novo!”: 

17 de julho | 21h30 | Cinema NOS Faro (Fórum Algarve) | Sala 5  

2. Não existe a possibilidade de escolha/troca do prémio, nem a atribuição do mesmo em 
valor monetário. 

 



 3. DADOS PESSOAIS E CONDIÇÕES GERAIS 

1. A participação no Passatempo está vedada a todos os trabalhadores da FNAC 
PORTUGAL. 

2. À FNAC PORTUGAL reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, o presente 
regulamento, tornando-se as alterações efetivas após a sua publicação na página FNAC 
PORTUGAL, no Facebook, ou em qualquer outro link designado e divulgado, 
previamente, pela FNAC PORTUGAL. 

3. À FNAC PORTUGAL reserva-se o direito de modificar ou suspender o passatempo, em 
qualquer momento, no caso de anomalia informática ou em caso de verificação de 
atuações que possam indiciar a prática de ilícitos criminais. 

4. À FNAC PORTUGAL reserva-se o direito de desclassificar os participantes que, 
deliberadamente, tentem viciar, em algum momento, as regras e o espírito do 
Passatempo. 

5. A participação neste Passatempo pressupõe o conhecimento e a aceitação integral dos 
presentes termos e condições, pelo que à FNAC PORTUGAL reserva-se o direito de 
recusar a participação de qualquer concorrente que os não cumpra. 

6. Qualquer situação extraordinária, não prevista neste Regulamento, será apreciada e 
decidida pela FNAC PORTUGAL  

7. No âmbito do presente passatempo, e sempre que o participante forneça os seus 
dados pessoais, os mesmos serão tratados automaticamente pela FNAC PORTUGAL 
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 passatempo e 
recepção dos prémios. 

8. A FNAC PORTUGAL garante, aos participantes, o direito de acesso aos seus dados, 
respetiva retificação e eliminação. 

9. O simples facto de participar no passatempo implica a aceitação pura e simples do 
presente regulamento. 


