
REGULAMENTO	DO	PASSATEMPO	PROMOVIDO	PELA	
BIG	PICTURE	2	FILMS,	SA	

Os	 seguintes	 Termos	 e	 Condições	 des2nam-se	 a	 regular	 o	 passatempo	 “Antestreia	 Salma	 e	 o	 Grande	
Sonho”	mediante	o	qual	a	Big	Picture	2	Films,	SA	(“BPF”)	oferece	aos	par2cipantes	a	oportunidade	de	
estarem	presentes	na	antestreia	do	filme	“Salma	e	o	Grande	Sonho”	numa	cidade	à	sua	escolha	entre	as	
opções	abaixo:	

• Cinemas	NOS	Colombo	
• Cinemas	NOS	Marshopping	Matosinhos	
• Cinemas	NOS	Braga	Parque	
• Cinemas	NOS	Mar	Shopping	Algarve	
• Cinemas	NOS	Nosso	Shopping	
• Cinemas	NOS	Forum	Viseu	
• Cinemas	NOS	Évora	Plaza	
• Cinemas	NOS	Alegro	Mon2jo	
• Cinemas	NOS	Torres	Vedras	
• Cinemas	NOS	Forum	Coimbra	
• Cinemas	NOS	Alameda	Shop	&	Spot	

A	 informação	 sobre	 o	 Passatempo	 estará	 disponível	 a	 par2r	 do	 dia	 21	 de	 outubro	 num	 “link”	
especificamente	dedicado	a	este	passatempo	hYp://bigpicturefilms.pt/salmaeograndesonho.	
Ao	 par2cipar	 neste	 passatempo,	 o	 Par2cipante	 concorda	 implicitamente	 com	 os	 presentes	 Termos	 e	
Condições	e	aceita	sujeitar-se	aos	mesmos.		

 

PASSATEMPO	“SALMA	E	O	GRANDE	SONHO”	
1.	Mecânica	e	Duração	

a)	 O	 passatempo	 “Salma	 e	 o	 Grande	 Sonho”	 é	 uma	 ação	 promovida	 pela	 BPF,	 através	 da	 conta	 de	
Instagram,	Facebook	e	TwiYer	da	Big	Picture	Films	Portugal,	tendo	como	obje2vo	premiar	10	vencedores	
(cada	 vencedor	 com	 1	 convite	 duplo)	 com	 convites	 duplos	 por	 antestreia.	 Os	 par2cipantes	 que	
preencherem	o	formulário	no	link	acima	mencionado,	responderem	acertadamente	à	resposta	fechada	e	
forem	 selecionados	 como	 as	 respostas	 mais	 cria2vas	 à	 pergunta	 aberta	 serão	 os	 vencedores	 do	
passatempo.	

b)	Neste	passatempo	serão	oferecidos	110	convites	duplos.	Terá	início	às	9h	de	21	de	outubro	e	termina	
a	23	de	outubro	às	12h.	O	par2cipante	terá	de	entrar	no	link	acima	referido,	preencher	o	formulário,	
responder	acertadamente	à	questão	fechada	“Quantos	amigos	são	sugados	para	uma	grande	aventura?”	
e	ainda	responder	de	forma	cria2va	à	questão	aberta	“Se	par2sses	com	dois	amigos	para	uma	aventura	
cheia	de	desafios,	quem	levarias?	E	porquê?”	(Máx	120	caracteres).	As	respostas	vencedoras	(respostas	
mais	cria2vas	à	questão	aberta)	serão	selecionadas	por	um	júri	interno	da	BPF.	



c)	O	passatempo	decorre	no	período	compreendido	entre	os	dias	21	(início	às	9h)	e	23	de	outubro	2020,	
e	 termina	 às	 12h	 do	 úl2mo	 dia.	 Apenas	 serão	 consideradas	 válidas	 as	 par2cipações	 que	 decorram	
durante	esse	período.	

d)	Este	passatempo	irá	oferecer	110	convites	duplos	divididos	pelas	11	antestreias.	

2.	ParFcipação	

a)	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.	

b)	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)	Cada	vencedor	terá	direito	a	um	convite	duplo	para	a	antestreia	selecionada	pelo	mesmo.	

b)	Os	convites	duplos	para	a	antestreia	ficarão	disponíveis	numa	guest	list	sob	o	nome	facultado	para	o	
mesmo	 efeito.	 Apenas	 a	 pessoa	 cujo	 nome	 conste	 na	 lista	 poderá	 levantar	 os	 convites	 (mediante	
iden2ficação	pessoal).		

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	 mais	 cria2va	 selecionada	 pelo	 júri	 interno	 da	 BPF,	 acompanhada	 da	
resposta	correta	à	pergunta	fechada.	

b)	Após	o	apuramento	dos	vencedores,	os	mesmos	 receberão	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	 1	 dia.	 Caso	 contrário,	 o	 prémio	 será	 atribuído,	
sucessivamente,	ao	par2cipante	no	lugar	seguinte	da	classificação.		

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

d)	 A	 BPF	 não	 se	 responsabiliza	 pelo	 extravio	 no	 envio	 dos	 prémios,	 nomeadamente	 no	 caso	 de	 este	
ocorrer	devido	à	 falta	de	atualização/veracidade	dos	dados	por	parte	do	par2cipante	nem	por	perdas,	



estragos,	 roubos,	 atrasos	 ou	 qualquer	 outra	 circunstância	 imputável	 a	 terceiros	 que	 possam	 afetar	 a	
entrega	ou	levantamento	dos	prémios.		
	
e)	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	 página	 hYp://bigpicturefilms.pt/salmaeograndesonho	 e	
promovido	 em	 todas	 as	 páginas	 de	 redes	 sociais	 da	 Big	 Picture	 Films	 Portugal	 (facebook.com/
BigPictureFilmsPortugal/,	instagram.com/bigpicturefilms/	e	twiYer.com/bigpicturept).		

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.	

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	decida	agir	 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,	o	Instagram	
e	 o	 TwiYer	 não	 patrocinam,	 não	 estão	 associados	 ou	 têm	 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/TwiYer	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.


