
 
 
 

REGULAMENTO 
O MAIOR FÃ  

  
 
Será você o maior fã do Fernando Mendes? Partilhe connosco uma frase criativa e GANHE 
UM CONVITE DUPLO. 
 
 
1. PRÉMIOS:  

1.1 Condições da atribuição dos prémios: 

1.1.1 Os prémios são pessoais e intransmissíveis e estão sujeitos à disponibilidade da sala do espetáculo. 

1.1.2 Os prémios não podem ser trocados por serviços já pré-acordados por parte dos participantes com 
alguma das entidades patrocinadoras, em datas anteriores à participação a este passatempo.  

1.1.3 Os vencedores do passatempo serão informados que ganharam através do email – o email da 
inscrição – e poderão depois efetuar o levantamento do bilhete à porta do evento. 30 minutos antes do 
início da sessão de espetáculo para a qual for atribuído o prémio. 
 
O Diário de Notícias está a promover este passatempo, oferecendo: 
10 CONVITES DUPLOS  
Para uma sessão à escolha da organização, mediante disponibilidade de sala. 
Opções para as sessões:  
- Dia 22 Junho 2018 – às 21h30 
- Dia 23 Junho 2018 – às 21h30 
- Dia 24 Junho 2018 – às 16h30 
Todas as sessões são realizadas no Centro de Congressos do Casino da Madeira. 
 
 
2. PARTICIPAÇÃO  
Para concorrer, os leitores terão de:  
 
2.1 Enviar uma frase criativa e divertida que demonstre que é de facto o melhor e o maior fã do Fernando 
Mendes, para o email marketing@dnoticias.pt 

a) Serão privilegiadas as frases que de alguma forma façam referência à marca ou ao produto DIÁRIO DE 
NOTÍCIAS 

a) A inscrição só será válida quando no email de inscrição constarem os dados: nome completo, contacto 
móvel, data de nascimento e a frase de participação  

2.2 A inscrição pode ser feita por qualquer pessoa, desde que maior de idade. Será obrigatória a 
apresentação da identificação pessoal do vencedor no ato de levantamento do prémio. 

2.3 Entender que a cada inscrição só pode ser associada uma frase. Em caso de envio de duas ou mais 
frases apenas será considera a primeira que consta email. 

2.4 De concordar que se trata de uma inscrição e não de um sorteio e, que o fazem com responsabilidade 
e consciência.  
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3. O período de inscrição tem início no dia 20 de Junho de 2018 e término às 16 horas do dia 22 de Junho 
de 2018. 
 
4. Este passatempo destina-se a toda a população da Madeira e Porto Santo, independente de qualquer 
orientação sexual, religiosa, política ou outro tipo de conotação ou condição dos participantes.  
 
 
5. ATRIBUIÇÃO DOS VENCEDORES E PRÉMIOS:  
 
Os vencedores dos prémios serão decididos por um júri do DIÁRIO de Notícias, composto por três 
elementos. Os critérios para a atribuição dos prémios serão: a originalidade e o sentido de humor 
transmitido na frase.  
 
5.1. O júri reserva-se ao direito de não selecionar qualquer frase, caso considere que nenhuma inscrição 
reúne as qualidades mínimas de participação. 
 
5.2. Até às 18h do dia 22 de Junho de 2018, os vencedores receberão um alerta no seu email – o da 
inscrição – com todas as informações de como poderá proceder ao levantamento do convite no dia do 
evento. 
 
6. Os dados pessoais dos participantes neste passatempo (nome completo, contacto móvel, contacto de 
email e data de nascimento) servem exclusivamente para a atribuição do prémio correspondente a este 
passatempo. Uma vez entregues os prémios, a organização não utilizará posteriormente estes dados para 
qualquer outro fim, publicitário ou outro.  
 
7. O DIÁRIO reserva-se ao direito de alterar este regulamento, ou condições de participação, se assim 
achar necessário e for benéfico para a iniciativa.  
 
8. Ao submeter a sua inscrição os leitores concordam com este regulamento e com as condições 
apresentadas no mesmo.  
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