
Termos e Condições Passatempo “One Direction” 
 
1. Objectivo 
O Passatempo One Direction é promovido pela MEDIA CAPITAL Editora 
MULTIMÉDIA, S.A., com o capital social de Euro 50.000,00, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Cascais com o número de matricula e 
de pessoa coletiva único n.º 504749960, com sede na Rua Mário Castelhano, 
nº 40, 2734-502 Barcarena. 
 
2. Âmbito e destinatários 
Os seguintes Termos e Condições destinam-se a regular a participação no 
Passatempo One Direction, no qual podem participar todos os cidadãos 
residentes em Portugal. 
 
3. Descrição 
No Passatempo One Direction, aquele que enviar uma frase criativa que 

demonstre ser um grande fã da banda, habilita-se a ganhar como prémio 

um pack de merchandising composto por 1 tshirt, 1 foto autografada 

(serigrafia), 1 pulseira com imagem dos artistas e 1 poster. 

Todos os participantes do passatempo concordam implicitamente com os 
presentes Termos e Condições, aceitando sujeitar-se aos mesmos. 
 
4. Duração 
O Passatempo decorrerá no período de 17 e 19 de Julho de 2013 no site 
IOL. O passatempo terminará às 13h de dia 19. 
 
5. Como Participar 
Entre os dias 17 a 19 de Julho de 2013, os indivíduos que enviarem uma 
frase, nos termos definidos no presente Passatempo, ficam habilitados a 
ganhar 1 pack de merchandising. 
Sem prejuízo do cumprimento das demais condições previstas neste 
regulamento, poderão participar no passatempo todos os que: 
a) Enviem uma frase demonstrativa que são grandes fãs da banda 
b) Do conjunto de respostas válidas, os premiados serão escolhidos pela 
criatividade das frases enviadas.  
c) Só é aceite uma resposta por endereço de e-mail e por concorrente. 
d) Consideram-se válidas as participações das quais constem os seguintes 
elementos: frase; nome completo; email 
 
6. Notificação dos Vencedores 
a) O vencedor será notificado no dia 19 de Julho 2013 até às 19h00  
b) O vencedor será notificado por e-mail, onde receberá as instruções 
para levantamento dos convites. 
 
7. Considerações 
Qualquer irregularidade na participação terá como implicação a imediata a 
desclassificação do passatempo  
Em caso de anulação da participação do (a) vencedor(a), o prémio não será 
atribuído. 
Na eventualidade do participante premiado não levantar o seu prémio, a 
Media Capital Editora Multimédia S.A. reserva-se o direito de o utilizar 
para fins próprios. 
A participação no Passatempo implica total conhecimento deste 
regulamento, bem como os seus termos e condições e demais implicações 



impostas para a divulgação de imagens e divulgação do nome do 
participante. 
 
8. O Prémio 
O prémio a atribuir é um pack de merchandising composto por 1 tshirt, 1 

foto autografada (serigrafia), 1 pulseira com imagem dos artistas e 1 

poster. 

 
9. Entrega do Prémio 
a)O prémio deverá ser levantado na loja 1D World situada na Praça Central 
do Centro Colombo, em Lisboa, durante o dia 20 de julho, entre as 10h e 
as 00h, devendo o vencedor (a) fornecer os seus dados pessoais, fazendo-
se acompanhar de B.I. ou Cartão do Cidadão. 
 
10. Disposições finais 
a) A Media Capital Editora Multimédia S.A. reserva-se no direito de, após 
verificar a existência de qualquer violação do presente regulamento ou 
qualquer indício de participação fraudulenta desclassificar o 
participante em causa. 
b) Estão automaticamente excluídos do presente Passatempo os 
Colaboradores da Media Capital Editora Multimédia S.A. e respetivos 
familiares, de maneira a não possa ser posta em causa a imparcialidade e 
a transparência do Passatempo. 
c) Os participantes autorizam a Media Capital Editora Multimédia S.A. a 
divulgar a sua identificação através dos diferentes meios de comunicação 
social, nomeadamente, TV, rádio, outdoors, revistas, Internet ou outros 
meios de divulgação definidos pela Media Capital Editora Multimédia S.A.. 
d) Os dados pessoais dos participantes serão tratados com respeito pela 
legislação da proteção dos dados pessoais, nomeadamente a Lei nº67/98, de 
26 de Outubro e a Lei nº41/2004, de 18 de Agosto. 
e) A Media Capital Editora Multimédia S.A. reserva-se o direito de 
alterar os presentes Termos e Condições sem necessidade de aviso prévio, 
mediante a publicação dos novos Termos e Condições.  
f) Todas as dúvidas sobre a interpretação dos termos e condições e casos 
omissos relativos ao passatempo serão analisadas e decididas pela Media 
Capital Editora Multimedia S.A. 
g) Para a resolução de qualquer litígio emergente da execução, 
inexecução, incumprimento, interpretação ou integração do presente 
regulamento ou resultante da execução deste Passatempo, que não seja 
resolvido por mútuo acordo entre as Partes, estas elegem o foro de 
Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 
 


