
 

 
REGRAS DO PASSATEMPO PRÉMIOS “2º ANIVERSÁRIO BLAST” 

 
PRIMEIRA – ENTIDADE PROMOTORA E OBJETIVOS DO PASSATEMPO  
A entidade promotora deste Passatempo é a Dreamia – Serviços de Televisão, S.A. (DREAMIA), 
com sede na Rua Actor António Silva, 9, em Lisboa.  
O presente Passatempo destina-se a promover o serviço de programas televisivos denominado 
“Canal Blast”.  
 
SEGUNDA – PARTICIPAÇÃO  
Os interessados poderão participar através do site www.canalblast.com, mediante 
preenchimento de formulário ali disponível.  
Poderá participar neste passatempo qualquer pessoa singular residente em Angola ou em 
Moçambique. Os menores de idade que quiserem participar deverão contar com a autorização 
dos pais para que possam participar no presente passatempo. 
 
TERCEIRA – DURAÇÃO  
O passatempo decorre entre os dias 23 de dezembro a 23 de janeiro (às 23:59). 
  
QUARTA – PRÉMIOS  
O Canal Blast tem para oferecer Kits de prémios exclusivos do canal. 
 
Para te habilitares e seres um dos vencedores de um dos Kits que temos para oferecer, só tens 
de responder corretamente às seguintes questões: 
 
Quantos filmes de ação Angelina Jolie protagonizou na pele de Lara Croft? 

a) 3; 

b) 2; 

c) 1. 

 

Jackie Chan é um dos grandes mestres de artes marciais do cinema. Em qual destes filmes ele 

não entrou? 

a) Em Defesa de Sua Majestade; 

b) Karate Kid; 

c) Velocidade Furiosa – Ligação Tóquio. 

 

Quem é o protagonista dos grandes filmes de acção “Cyborg”, “Duplo Impacto” e “Perseguição 

sem Tréguas”? 

a) Jean-Claude Van Damme; 

b) Vin Diesel; 

c) Chuck Norris. 

 
Os Kits de prémios exclusivos do Canal Blast que iremos oferecer são compostos por: 
- 1 T-shirt; 
- 1 Boné; 
- 1 Taça para Pipocas. 
 
Só será aceite uma resposta válida por concorrente, pelo que não adianta responder ao 
formulário mais do que uma vez. 
 

http://www.canalblast.com/


 

 
Iremos oferecer um Kit a cada 5 participações corretas. A lógica de atribuição dos Kits será a 
seguinte: 5.ª, 10.ª, 15.ª, 20.ª, 25.ª… (respectivamente), até atingir a totalidade dos Kits de 
prémios. Ao todo iremos oferecer 200 Kits em Angola e 100 Kits em Moçambique. 
 
Caberá a cada vencedor levantar o Kit de prémios numa loja ZAP. Cada vencedor receberá 
posteriormente um e-mail com a indicação da loja a que tem de se dirigir. 
 
Caberá exclusivamente à Dreamia a decisão dos Kits entregues. 
 
Os prémios são pessoais e intransmissíveis. 
 
QUINTA - COMUNICAÇÃO AOS VENCEDORES  
A comunicação aos vencedores dos prémios será efetuada pela Dreamia no site 
www.canalblast.com. Os vencedores serão contactados via e-mail através do contacto 
fornecido no registo. (Por favor, consultar também pastas de correio “spam” ou “correio 
indesejado”.)  
 
SEXTA - DADOS PESSOAIS  
Os dados de identificação facultados pelos participantes destinam-se exclusivamente à gestão 
do Passatempo pela Dreamia e à comunicação aos vencedores.  
 
O participante titular dos dados pode solicitar à Dreamia o acesso, retificação, oposição e 
cancelamento dos mesmos mediante mera comunicação para o efeito para a seguinte direção 
de correio eletrónico: dreamia@dreamia.pt.  
 
O vencedor consente expressamente a utilização do seu nome e apelidos na forma e meios 
que a Dreamia considerar conveniente, com a única finalidade de lhe dar a conhecer a sua 
condição de vencedor do presente Passatempo.  
 
SÉTIMA - VÁRIOS  
Não poderão participar no presente Passatempo as pessoas ligadas por via laboral ou 
profissional à Dreamia, assim como os seus familiares em primeiro grau.  
A Dreamia reserva-se o direito de suspender o presente Passatempo em caso de 
irregularidades no processo de participação assim como por qualquer outra causa fora do 
controlo da Dreamia.  
A suspensão do Passatempo será divulgada no site www.canalblast.com.  
A participação no presente passatempo implica a total aceitação destas regras pelos 
Participantes. 

http://www.canalblast.com/
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