REGULAMENTO
CONCEITO

1. O passatempo “Seja um pai presente” é a continuidade da campanha de celebração ao Dia do Pai, uma
iniciativa Diário de Notícias da Madeira e Lojas DIÁRIO, que tem como intuito a consciencialização para uma
maior proximidade entre pais e filhos e assim premiar todos os pais que connosco partilhem o seu exemplo de
amor, educação e presença.
2.Todos os pais podem participar nesta iniciativa, sinta-se livre e amado, este sentimento pode enriquecer a
sua partilha. Este passatempo consiste na partilha de um vídeo ou de uma fotografia que reflita a sua
personalidade e identidade como pai.
3. O passatempo é livre e pode ser realizado por qualquer tipo de família (biológica, adotiva ou outra). Apenas
consideramos obrigatória a ligação ao grau de parentesco específico da campanha: PAI.
4. A participação neste passatempo, pressupõe a identificação de mais do que uma pessoa, com
obrigatoriedade para identificação do pai e do filho(a). Será decisão do participante identificar um ou mais
filhos.
5. As inscrições serão aceites entre o dia 14 e o dia 18 de Março de 2021.
No dia 19 de Março de 2021, serão publicadas todas as participações válidas nas redes sociais do DIÁRIO e
anunciado o pai mais expressivo que ganhará um prémio com assinatura Savoy Palace, para toda a família.
PRÉMIOS

1. O Diário de Notícias promove este passatempo, oferecendo os prémios descritos abaixo:
• Para todos os inscritos no passatempo:
» Perfume para o pai, marca Equivalenza;
» Livro, sugestões diversas FNAC;
» Garrafa de vinho, selecção lhas e Gotas;
» Assinatura digital Dnoticias.pt, 3 meses de acesso gratuito;
» Brinde surpresa;
• Para o pai participante mais expressivo:
» Estadia de 1 noite em Concept Room no Hotel Savoy Palace, para 2 adultos e 2 crianças
Validade para utilização do prémio: entre 05 de Abril e 05 de Junho de 2021
Oferta inclui: bebida de boas-vindas com surpresa sem alcool para as crianças, pequeno almoço e
um jantar no Restaurante Terreiro, com menu de quatro pratos e bebidas selecção Savoy;
2. Cada inscrito no passatempo “Seja um pai presente”, recebe um dos prémios identificados acima. Este
poderá ser levantado numa das lojas próprias DIÁRIO (Rua Dr. Fernão Ornelas 56, Rua da Alfãndega 8 e Marina
Shopping no piso 0), nos dias 22 ou 23 de Março de 2021, nos horários dos estabelecimentos.
2.1. Cada participante recebe 1 prémio. Os prémios serão entregues de forma aleatória. Todos os participantes
receberão prémio, mas os produtos são limitados ao stock existente.

2.2. O levantamento só pode ser feito pelo pai participante, mediante apresentação do seu cartão de cidadão.
3. A participação mais expressiva e criativa, receberá também o prémio com assinatura Savoy Palace. O
vencedor será contactado pela organização do passatempo, no dia 22/03/2021, a fim de receber todas as
indicações para utilização do prémio,
4. A lista de prémios e/ ou as marcas dos parceiros e patrocinadores pode, a qualquer momento, ser atualizada
sem aviso prévio.
INSCRIÇÃO
1. Este passatempo destina-se a todos os homens que sejam pais, residentes na Região Autónoma da Madeira
(Ilha da Madeira e Ilha do Porto Santo), independentemente de qualquer orientação religiosa, política, estado
civil e/ou outro tipo de conotação ou condição dos participantes.
2. Para inscrição no passatempo, os pais interessados devem enviar para o e-mail dep.marketing@dnoticias.pt
» Fotografia ou vídeo;
» Nome (primeiro e último) do pai;
» Nome (primeiro e último) do(s) filho/a(s);
2.1. Os ficheiros enviados devem respeitar as seguintes especificações:
» Fotografia:
O ficheiro deve ter o tamanho máximo de 8MB, nos formatos JPG, JPEG ou PNG.
» Vídeo
O ficheiro deve ter o tamanho máximo de 200MB, nos formatos MP4, MOV ou M4V.
3. A idade mínima para a inscrição no passatempo é de 18 anos. Os dados a constar na ficha de participação
devem corresponder ao pai.
4. Os dados acima são de cariz obrigatório para a correta inscrição no passatempo “Seja um pai presente”,
caso contrário a inscrição não será considerada válida.
5. Não existe limite de participações por cada participante. Devem, contudo, os conteúdos de inscrição
(fotografia e vídeos) ser diferentes entre si.
6. Ao fazer a inscrição neste passatempo, o participante assume a responsabilidade pela utilização das
imagens captadas (pelo próprio) através de fotografia ou de vídeo e, bem assim, pela cedência dos direitos de
imagem da sua própria identidade e de todas as pessoas que participem e/ou estejam presentes nesse
conteúdo, autorizando a que os mesmos sejam divulgados durante todo o período de campanha desta
iniciativa, nas redes sociais (Instagram e Facebook) do Diário de Notícias e na edição impressa do DIÁRIO,
autorizando ainda que possam ser divulgados os nomes dos participantes.
7. Findo o período de campanha da iniciativa, nenhum dos dados e/ou conteúdos cedidos pelo participante
serão utilizados para outro fim.
8. A inscrição neste passatempo é gratuita.
9. Ao Diário de Notícias, como organizador desta iniciativa “Seja um pai presente”, reserva-se o direito de alterar
qualquer ponto deste regulamento, disponibilizando tais alterações de imediato no respetivo site.

10. Devido à grande afluência em participações no passatempo “Seja um pai presente”, a
organização definiu como período de término para recepção de inscrições, as 15 horas do dia
18/03/2021.

QUAISQUER DÚVIDAS RELACIONADAS COM PASSATEMPOS, INSCRIÇÕES, RECLAMAÇÕES, OU OUTRAS,
DEVEM SER REENCAMINHADAS PARA O E-MAIL:

dep.marketing@dnoticias.pt:
Sendo este e-mail o suporte de backoffice para a resolução de qualquer questão e/ou
reclamações, a organização poderá optar pela não resposta às questões apresentadas noutros
meios.
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