REGULAMENTO DO PASSATEMPO – O MEO KARAOKE LEVA-O AO MEO SUDOESTE
OBJECTO
O presente Regulamento visa estabelecer os termos aplicáveis ao Passatempo O MEO
KARAOKE LEVA-O AO MEO SUDOESTE em que a PT Comunicações, S.A. com sede na R.
Andrade Corvo, nº 6, 1050-009 Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva n.º 504615947 e o capital social
de €1.150.000.000,00 adiante “PT Comunicações” irá oferecer 3 Passes de 5 Dias para o MEO
SUDOESTE.

PUBLICIDADE
– A publicidade da ação será feita online;

PARTICIPANTES
– Pode candidatar-se ao Passatempo qualquer pessoa residente em Portugal;
– Não serão admitidos no Passatempo os colaboradores do Grupo PT;
- O Passatempo destina-se exclusivamente a Clientes MEO Fibra + MEO ADSL, com o serviço
MEO Karaoke ativo (MEO Karaoke Clássico, MEO Karaoke Videostar ou Bundle).

MODO DE PARTICIPAÇÃO
Para se candidatar ao Prémio, o participante deverá:
1º Enviar para o email meo_passatempos@meo.pt uma fotografia “Selfie” junto do serviço
MEO Karaoke.
2º - Indicar no email: Nome; Nº Cliente MEO e Telefone de Contacto.

VALIDADE
– Cada participante apenas poderá participar no Passatempo uma vez por dia;
– São excluídos do Passatempo, sem aviso prévio, todas as participações fraudulentas (por ex.:
utilização de programas informáticos, ou quaisquer outros artifícios técnicos - vulgarmente
designados por hacking ou cheating - permitindo inscrições automáticas);
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ENTREGA DO PRÉMIO
– O Prémio será entregue nas instalações do MEO (Lisboa).

SELECÇÃO DO VENCEDOR
- O Prémio será entregue aos 3 clientes MEO com o serviço MEO Karaoke subscrito, cujas
“selfies” sejam as mais originais, sendo a seleção efetuada por um júri constituído por
elementos do MEO.

PRÉMIO
-1 Passe duplo de 5 dias, para o MEO Sudoeste, na Herdade da Casa Branca na Zambujeira do
Mar, entre 6 e 10 de agosto de 2014.

DURAÇÃO
- Início: 25 de julho de 2004
- Fim: 03 de agosto de 2014

DISPOSIÇÕES FINAIS
A PT Comunicações reserva-se o direito suspender, em qualquer altura, temporária ou
definitivamente, este Passatempo ou modificar os termos e condições do mesmo.

