
DESAFIO FACEBOOK – Marco Paulo 

1. OBJETIVOS 

Este passatempo tem como objetivo premiar na rede social Facebook Você na Tv, a quem 

acerte no prato gastronómico favorito do cantor Marco Paulo.  

Os seguidores concorrem individualmente. 

2. ÂMBITO. 

Os seguidores da TVI na rede social Facebook Você na Tv têm de responder à pergunta: 

Qual o prato gastronómico favorito do cantor Marco Paulo?  

3. FORMA DE PARTICIPAÇÃO. 

Para participar os seguidores interessados deverão: 

Escrever o seu palpite de resposta correta no Facebook do Você na Tv. 

Os seguidores menores de idade, só podem participar se acompanho por um adulto, que 

exerça o poder paternal, ou que represente quem o exerce. 

4. PRAZO DO PASSATEMPO  

O passatempo decorre na rede social Facebook do Você na Tv durante o dia 20 de novembro 

de 2017 entre as 13:00 horas e as 18:00 horas. 

5. VENCEDORES. 

É considerado vencedor o primeiro seguidor da TVI no Facebook a acertar na resposta correta. 

O vencedor será divulgado na rede social Facebook Do Você na Tv depois das 18horas do dia 

20 de novembro de 2017. 

Ao participar está a autorizar a TVI a divulgar e identificar o seu nome na rede social Facebook. 

6. PRÉMIOS. 

Ao vencedor(a) será atribuído um convite duplo para o concerto do cantor Marco Paulo a 

realizar no dia 2 de dezembro de 2017 no Altice Arena em Lisboa. 

7. ENTREGA DOS PRÉMIOS: 

O prémio atribuído ao vencedor(a) será entregue no dia do evento a bilheteira do Altice Arena 

em Lisboa. 

Para receber o prémio é obrigatório o vencedor(a) comprovar a sua identidade e assinar o 

documento apresentado na bilheteira, que servirá de comprovativo de entrega do prémio. 

A deslocação para o recinto do evento é da inteira responsabilidade do vencedor(a) declinando 

a TVI qualquer responsabilidade.  

8.CONDIÇÕES GERAIS. 

8.1. Este é um serviço prestado pela TVI. 



8.2. A TVI reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar este passatempo, caso 

ocorram circunstâncias de força maior. Qualquer participante que aja de má fé, e participe no 

passatempo utilizando informação falsa, será automaticamente excluído. 

8.3. Toda e qualquer atuação ilícita e ilegal para obter qualquer vantagem competitiva no 

decorrer deste passatempo será considerada fraudulenta. 

8.4. Caso ocorra uma situação não prevista neste Regulamento a TVI interpretará o mesmo 

de acordo com as regras dele constantes, reservando-se o direito de efetuar qualquer 

modificação na realização deste passatempo, e prolongá-lo ou suspendê-lo caso ocorra um 

motivo de força maior. A TVI não será responsável por qualquer erro, humano ou técnico, que 

possa ocorrer durante o processamento do passatempo, salvo se resultar de dolo ou culpa 

grave, e exonera-se de qualquer responsabilidade daí emergente. 

9. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 
Qualquer discrepância ou questão que resulte entre as partes, com motivo da execução, 

interpretação ou aplicação deste passatempo será submetida aos tribunais da comarca da 

sede onde está registada comercialmente a TVI. 

 


