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REGULAMENTO DO PASSATEMPO TV5MONDE – FESTIVAL DE CINEMA DE LONDRES 2018 

O presente Regulamento visa estabelecer os termos aplicáveis ao Passatempo TV5MONDE – Festival de 

Cinema de Londres 2018, em que a MEO, 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 € 230.000.000,00 adiante “MEO”e  o canal 

TV5MONDE oferecem 1 viagem para 2 duas pessoas a Londres para assistir ao Festival de Cinema de 

Londres 2018. 

 

 PUBLICIDADE 

– A publicidade do Passatempo será feita online; 

– O MEO obriga-se a fazer anunciar no site do Passatempo os nomes dos Premiados. 

 

PARTICIPANTES 

– Pode candidatar-se ao Passatempo qualquer pessoa residente em Portugal; 

– Não serão admitidos no Passatempo os colaboradores do Grupo PT ou de empresas diretamente 

associadas à promoção da ação; 

- O passatempo destina-se exclusivamente a Clientes MEO ADSL e MEO FIBRA. 

 

MODO DE PARTICIPAÇÃO 

– Para se candidatar ao Prémio, o Participante deverá aceder à página e selecionar Passatempos; 

– Responder à questão aberta e preencher o formulário correspondente, o que pressupõe a aceitação 

deste Regulamento. 

 

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). 

 

 



 

SELEÇÃO DOS VENCEDOR 

– O Prémio será entregue ao cliente MEO cuja resposta seja a mais original. 

 

PRÉMIO  

–  1 viagem para duas pessoas a Londres (voo ida: Lisboa\Londres – voo regresso: Londres\Lisboa) a 

realizar em outubro de 2018. Inclui estadia de três noites, em Hotel, em Londres com pequeno-almoço 

incluído; 

-Oferta de bilhetes para assistir a um dos momentos do Festival de Cinema de Londres que se realizará 

em outubro de 2018; 

-Datas dos voos e dos bilhetes para acesso ao Festival de Cinema de Londres a confirmar. 

 

DIVULGAÇÃO DO PREMIADO 

– A divulgação do Prémio será efetuada na página do Passatempo, sem prejuízo do mesmo ser 

contactado pelo MEO através do contacto inscrito no formulário; 

– Os Premiados aceitam que o seu nome possa ser divulgado publicamente no âmbito do Passatempo.  

 

ENTREGA DO PRÉMIO 

Os bilhetes serão enviados por email para o vencedor. 

 

DURAÇÃO 

 – Este passatempo terá a seguinte duração: 

- Início: 2 de maio de 2018 

- Fim: 3 de junho de 2018 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

A MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. reserva-se o direito a suspender, em qualquer 

altura, temporária ou definitivamente, este Passatempo ou modificar os termos e condições do mesmo.  

 

 

 


