REGULAMENTO
Passatempo: Capa Criativa no NOS Summer Opening 2018
1. PASSOS PARA INSCRIÇÃO NO PASSATEMPO:
● Junta os teus amigos e podem ganhar a experiência mais cool do vosso verão!
● Tira um monte de fotografias dentro da capa DNOTICIAS e depois publica a que mais gostares
dentro do evento DNOTICIAS no NOSSO, no facebook do DIÁRIO.
● Quando partilhares, coloca #dnoticias na descrição. Com este hashtag ficas mais perto de
vencer.
● Identifica os teus amigos e ganha muitas interações (reações, comentários e partilhas). As
fotografias mais populares serão selecionadas – no dia 26 de julho - por um júri do Diário de
Notícias que atribuirá os lugares vencedores.
● Os vencedores serão anunciados no dia 27 de Julho. E tu podes ser um deles!
1.1 Os participantes concordam que o envio das suas fotografias para o evento DNOTICIAS no NOSSO
se trata de uma inscrição e não de um sorteio.
1.2 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.
1.3 Resumo das datas de participação:
Inscrições/ partilhas no evento: das 18h do dia 20 Julho às 24h do dia 22 de Julho;
Recolha de reações: desde o momento da partilha às 24h do dia 25 de Julho;
Selecção das fotos mais populares pelo Júri do Diário de Notícias: dia 26 de Julho;
Lançamento dos vencedores: dia 27 de Julho.

2. PRÉMIOS:
2.1 Todos prémios são pessoais e intransmissíveis, requerem marcação prévia e estão sujeitos à
disponibilidade dos parceiros.
2.2 Os prémios não podem ser trocados por serviços acordados por parte dos participantes com alguma
das entidades patrocinadoras, em datas anteriores ou posteriores à participação neste passatempo.
2.3 O Diário de Notícias está a promover este passatempo, oferecendo os seguintes prémios:
1º PRÉMIO |
OFERTA VIAGEM AVIÃO PIPER PA28 – Aeroclube da Madeira
2º PRÉMIO |
OFERTA EXPERIÊNCIA CANYONING – Madeira Adventure Kingdom
3º PRÉMIO |
OFERTA EXPERIÊNCIA KARTING – Matt Kart Faial
(Observações: As modalidades desportivas dos prémios só podem ser praticadas por participantes com 14 ou mais anos de idade. A
realização das atividades, poderá estar condicionada pelo peso dos vencedores na data de realização das experiências, devido às
normas de segurança aplicáveis).

2.4 Após atribuição dos vencedores pelo Júri do Diário de Notícias, os vencedores serão contactados
através da página de Facebook que originou a inscrição no passatempo.

2.5 Os vencedores devem reclamar os prémios nas instalações do Diário à Rua Dr. Fernão de Ornelas 56,
r/c, de 2ª a 6ª feira, no horário 9h - 12h30 e 14h30 - 18h, num prazo de 30 dias a contar da data de
publicação dos respetivos vencedores.
2.6 Findo o prazo estipulado para o levantamento dos prémios, ao Diário de Notícias reserva-se o direito
de poder anular a entrega do prémio sem qualquer aviso prévio.

3. PARTICIPAÇÃO:
3.1 Durante os três dias do Festival NOS Summer Opening (20, 21 e 22 de Julho de 2018) o DIÁRIO
apresentará no recinto do evento a capa DNOTICIAS, onde os interessados podem criar a capa de
DIÁRIO mais criativa de sempre e ganhar prémios.
3.2 Apenas serão válidas as fotografias que envolvam a capa DNOTICIAS. Serão privilegiadas as
fotografias feitas no interior da caixa.
3.3 Os participantes podem concorrer ao passatempo, utilizando uma fotografia individual ou uma
fotografia de grupo (até no máximo 6 pessoas). Não existe limite de publicações por participante.
3.4 As fotografias devem ser partilhadas pelos participantes no evento DNOTICIAS no NOSSO, no
facebook do DIÁRIO. Será facultativa a colocação do hashtag #dnoticias no comentário da publicação.
3.5 As fotografias devem ser partilhadas entre as 18h do dia 20 Julho até às 24h do dia 22 de Julho. Não
serão consideradas as fotografias publicadas fora das datas acima descritas.
3.6 No dia 26 de Julho de 2018, as fotografias mais populares – com mais reações, partilhas e/ ou
comentários - serão selecionadas (em número ilimitado) por um Júri do Diário de Notícias composto por
3 elementos que escolherá os vencedores do 1º passatempo Capa Criativa.
3.6.1 Na fase final do passatempo, aquando a atribuição dos lugares vencedores pelo júri, não
serão tidas em conta as reações, comentários ou partilhas recebidas pelas fotografias no
Facebook.
3.7 O envio de fotografias pelo participante –a pessoa que publica a fotografia no evento DNOTICIAS no
NOSSO - que abranjam e identifiquem outras pessoas para além daquele- ou que não o incluam implica a prévia obtenção pelo participante do consentimento dessas pessoas e a assunção de todas as
responsabilidades que possam advir da ausencia do mesmo.
3.7.1 Todas as fotografias enviadas para o evento DNOTICIAS no NOSSO, devem identificar
devidamente todas as pessoas presentes na fotografia para poderem ser consideradas parte do
grupo. Em caso de atribuição de prémio, não serão considerados vencedores aqueles que não
estejam identificados na fotografia.
3.8 Os menores deverão obter o consentimento do(s) titular(es) com as responsabilidades parentais
para a publicação das fotografias.
4. ATRIBUIÇÃO DOS VENCEDORES:
4.1 Os vencedores serão decididos por um Júri do DIÁRIO de Notícias, composto por três elementos. Os
critérios para a atribuição dos prémios serão: o cumprimento de todos os passos de inscrição e a
originalidade da fotografia.
4.1.1 Ao Júri reserva-se o direito de não selecionar qualquer fotografia, caso considere que
nenhuma inscrição reúne as qualidades mínimas de participação.

4.2. No dia 27 de Julho serão publicadas as fotografias vencedoras na edição impressa do DIÁRIO de
Notícias e no facebook do DIÁRIO.
5. Ao adicionar o hashtag #dnoticias às publicações de fotografias, os participantes estão a assumir a
sua inscrição neste passatempo. Assim os participantes estão a autorizar a divulgação das imagens
enviadas pelos próprios publicamente. Aceitam também a divulgação das mesmas na página oficial do
Facebook do DIÁRIO bem como na sua plataforma online em dnoticias.pt e na edição impressa.
6. Ao DIÁRIO de Notícias reserva-se ao direito de alterar este regulamento, ou condições de
participação, se assim achar necessário e for benéfico para a iniciativa.
7. Ao submeter a sua inscrição, os leitores concordam com este regulamento e com todas as condições
apresentadas no mesmo.
8. O DN reserva-se o direito de justificar quaisquer fotos enviadas pelos participantes nos seus diversos
canais de comunicação.
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