
REGULAMENTO	DO	PASSATEMPO	PROMOVIDO	PELA	
BIG	PICTURE	2	FILMS,	SA	

Os	seguintes	Termos	e	Condições	des2nam-se	a	regular	o	passatempo	“Convites	Antestreia	X-Men:	Fénix	
Negra”	 mediante	 o	 qual	 a	 Big	 Picture	 2	 Films,	 SA	 (“BPF”)	 oferece	 aos	 par2cipantes	 a	 oportunidade	
estarem	presentes	na	antestreia	do	filme	“X-Men:	Fénix	Negra”.	
A	informação	sobre	o	Passatempo	está	disponível	a	par2r	do	dia	16	de	maio	num	“link”	especificamente	
dedicado	a	este	passatempo.		
Ao	 par2cipar	 neste	 passatempo,	 o	 Par2cipante	 concorda	 implicitamente	 com	 os	 presentes	 Termos	 e	
Condições	e	aceita	sujeitar-se	aos	mesmos.		

 

PASSATEMPO	“CONVITES	ANTESTREIA	X-MEN:	FÉNIX	NEGRA”	
1.	Mecânica	e	Duração	

a)	O	passatempo	“Convites	Antestreia	X-Men:	Fénix	Negra”	é	uma	ação	promovida	pela	Big	Picture	Films,	
através	da	conta	de	Instagram,	Facebook,	TwiXer	da	mesma,	e	também	no	site	próprio	do	passatempo	
(hXp://bigpicturefilms.pt/fenixnegra/passatempo.html),	tendo	como	obje2vo	premiar	10	vencedores	(5	
convites	para	Lisboa	e	5	para	Vila	Nova	de	Gaia)	a	selecionar	nos	termos	abaixo	descritos	que	enviem	a	
resposta	correta	à	1ª	questão	 fechada	e	que	 tenham	a	 resposta	 selecionada	como	mais	cria2va	na	2ª	
questão	aberta	pelo	júri	selecionado.	

b)	O	passatempo	des2na-se	a	todos	os	indivíduos	residentes	em	Portugal	Con2nental	e	Ilhas	que	
par2cipem	a2vamente	no	passatempo	que	decorre	exclusivamente	no	site	do	passatempo	(hXp://
bigpicturefilms.pt/fenixnegra/passatempo.html).	

c)	O	passatempo	decorre	no	período	compreendido	entre	os	dias	16	e	29	de	maio	de	2019	 incluídos.	
Apenas	serão	consideradas	válidas	as	par2cipações	que	decorram	durante	esse	período.	

d)	Este	passatempo	irá	oferecer	10	convites	duplos	para	a	antestreia	“X-Men:	Fénix	Negra”	(5	convites	
para	Lisboa	e	5	para	Vila	Nova	de	Gaia).	

2.	ParIcipação	

a)	 Para	 efetuar	 a	 sua	 par2cipação	 no	 passatempo,	 os	 par2cipantes	 devem	 entrar	 no	 site	 oficial	 do	
passatempo	e	preencher	o	formulário,	respondendo	à	1ª	questão	fechada	e	à	2ª	questão	apresentadas	
no	formulário.	Serão	vencedores	os	par2cipantes	com	a	resposta	correta	à	1ª	questão	fechada	(“Neste	
filme,	 qual	 o	 nome	 do	 ator	 que	 desempenha	 o	 papel	 de	 Professor	 Xavier?”)	 e	 com	 a	 resposta	
selecionada	como	mais	cria2va	na	2ª	questão	aberta	 (“Qual	o	 teu	personagem	preferido	dos	X-Men	e	
porquê?”)	pelo	júri	selecionado.	

b)	Cada	par2cipante	só	poderá	par2cipar	uma	vez,	sendo	anulada	a	sua	par2cipação	se	à	data	do	fim	do	
passatempo	for	detetada	mais	do	que	uma	par2cipação	do	mesmo	seguidor.	
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c)	 Ao	 par2cipar	 está	 a	 autorizar	 que	 os	 dados	 pessoais	 presentes	 na	 publicação	 sejam	processados	 e	
u2lizados	pela	BPF,	para	efeitos	deste	passatempo.	A	BPF	garante	aos	par2cipantes	que:		

i. Os	dados	pessoais	facultados	serão	u2lizados	exclusivamente	pela	BPF;		

ii. Não	comunicará	os	dados	pessoais	a	terceiros	sem	autorização	prévia	dos	par2cipantes;		

iii. Não	 procederá	 à	 interconexão	 de	 dados	 pessoais,	 salvo	 nos	 termos	 de	 disposição	 legal.	 De	
acordo	com	a	legislação	em	vigor,	o	par2cipante	que	pretenda	aceder	aos	seus	dados	ou	deseje	
que	os	mesmos	sejam	re2ficados	ou	eliminados,	deverá	dirigir-se,	por	escrito,	à	BPF.  

3.	Prémios	

a)	 O	 prémio	 a	 atribuir	 aos	 10	 vencedores	 são	 10	 convites	 duplos	 para	 a	 antestreia	 “X-Men:	 Fénix	
Negra”	(5	convites	para	Lisboa	e	5	para	Vila	Nova	de	Gaia).	

4.	Seleção	do	Vencedor	e	Entrega	do	Prémio	

a)	Os	vencedores	serão,	após	a	garan2a	do	bom	cumprimento	das	regras	do	presente	regulamento,	os	
par2cipantes	 com	 a	 resposta	 correta	 à	 1ª	 questão	 fechada	 (“Neste	 filme,	 qual	 o	 nome	 do	 ator	 que	
desempenha	 o	 papel	 de	 Professor	 Xavier?”)	 e	 com	 a	 resposta	 selecionada	 como	mais	 cria2va	 na	 2ª	
questão	aberta	(“Qual	o	teu	personagem	preferido	dos	X-Men	e	porquê?”)	pelo	júri	selecionado.	

b)	Após	o	apuramento	do	vencedor,	o	par2cipante	 irá	 receber	um	email	por	parte	da	BPF	 (através	do	
email	 de	 par2cipação)	 com	 as	 indicações	 para	 efeitos	 de	 atribuição	 do	 prémio.	 A	 resposta	 a	 esta	
mensagem	 terá	 de	 ser	 dada	 no	 prazo	 máximo	 de	 2	 dias.	 Caso	 contrário,	 o	 prémio	 será	 atribuído,	
sucessivamente,	ao	par2cipante	no	lugar	seguinte	da	classificação.	

c)	 Aos	 vencedores	 deste	 passatempo	 será	 pedido	 a	 confirmação	 do	 seu	 nome	 completo	 para	 se	 este	
possa	contar	na	guestlist	no	dia	da	antestreia.	

d)	 Os	 dados	 deverão	 ser	 completos	 e	 verdadeiros.	 A	 falta	 de	 veracidade	 dos	 dados	 pessoais	 dos	
par2cipantes	implicará	a	anulação	da	atribuição	do	prémio.	

e)	Apenas	o	próprio	poderá	levantar	o	seu	convite,	sendo	este	intransmissível,	acompanhando-se	da	sua	
iden2ficação.	
 
f)	De	 igual	modo,	em	caso	algum,	a	BPF	poderá	ser	responsabilizada	por	eventuais	danos	ou	prejuízos	
resultantes	 da	 atribuição,	 aceitação,	 u2lização	 e/ou	 rejeição	 do	 prémio	 atribuído	 no	 âmbito	 do	
Passatempo.	  

5.	Comunicação	

a)	 Este	 passatempo	 será	 veiculado	 através	 da	 Internet,	 nas	 página	 hXps://www.facebook.com/
BigPictureFilmsPortugal/,	 	 hXps://www.instagram.com/bigpicturefilms/,	 hXps://twiXer.com/
20centuryfoxpt	e	hXp://bigpicturefilms.pt/fenixnegra/passatempo.html.	

b)	O	facto	de	ser	anunciado	como	vencedor	não	dá	ao	par2cipante	o	direito	imediato	ao	prémio,	pois	a	
sua	 par2cipação	 terá	 de	 ser	 validada	 após	 confirmação	 dos	 seus	 dados	 face	 aos	 documentos	 de	
iden2ficação	por	eles	reme2dos	nos	termos	previstos	neste	regulamento.	
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6.	Condições	Gerais	

6.1.	 A	 BPF	 reserva-se	 ao	 direito	 de	 alterar,	 suspender	 ou	 cancelar	 este	 passatempo,	 caso	 ocorram	
situações	de	força	maior,	sem	que	tal	implique	qualquer	indemnização	aos	par2cipantes.	

6.2.	 Qualquer	 par2cipante	 que	 aja	 de	 má-fé	 e	 par2cipe	 no	 passatempo	 u2lizando	 informação	 falsa,	
viciando	assim	o	passatempo,	será	excluído	do	mesmo.	

6.3.	 No	 caso	 de	 par2cipação	 fraudulenta,	 a	 BPF	 reserva-se	 ao	 direito	 de	 exclusão	 do	 par2cipante	 e	
cancelamento	 do	 respe2vo	 prémio.	 As	 par2cipações	 consideradas	 fraudulentas	 serão	 comunicadas	 às	
autoridades	competentes	e	poderão	ser	alvo	de	ação	judicial.	

6.4.	Caso	ocorra	uma	situação	não	prevista	no	regulamento,	a	BPF	colmatará	a	lacuna	de	acordo	com	o	
espírito	 subjacente	 a	 este	 regulamento,	 reservando-se	 o	 direito	 de	 efetuar	 qualquer	 modificação	 na	
realização	deste	passatempo	e	prolongá-lo	ou	suspendê-lo	sem	qualquer	aviso	prévio.	A	BPF	não	será	
responsável	 por	 qualquer	 erro	 humano	 ou	 técnico	 que	 possa	 ocorrer	 durante	 o	 processo	 do	
passatempo.	

6.5.	A	administração	deste	passatempo	é	da	exclusiva	responsabilidade	da	BPF.	O	Facebook,	TwiXer	e	o	
Instagram	 não	 patrocinam,	 não	 está	 associado	 ou	 tem	 qualquer	 intervenção	 na	 administração	 do	
passatempo.	

7.	Aceitação	de	Condições	

a)	Todos	os	par2cipantes	deste	passatempo	aceitam	implicitamente	os	termos	e	condições	estabelecidos	
no	presente	regulamento	e	nas	condições	gerais	de	u2lização	da	conta	da	marca	no	Facebook/Instagram	
e	seus	conteúdos.	

8.	Disposições	finais	

a)	Todas	as	dúvidas	sobre	a	interpretação	do	Regulamento	e	casos	omissos	rela2vos	ao	concurso	serão	
analisadas	e	esclarecidas	pela	BPF.	Para	esclarecimento	de	dúvidas	ou	pedidos	de	 informação	sobre	o	
Passatempo	 e	 a	 entrega	 dos	 prémios,	 os	 par2cipantes	 poderão	 contactar	 a	 BPF	 através	 do	 seguinte	
endereço	de	e-mail	marke2ng@bigpicture.pt.


