REGRAS DO PASSATEMPO PRÉMIOS “6 anos Canal 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, com a indicação clara e completa dos seguintes
dados: nome, número de telemóvel, e-mail, morada, província, município e loja ZAP preferencial
para levantamento do possível prémio.
Após o preenchimento do formulário, o passatempo consiste num jogo com dois níveis: no
primeiro nível, o participante terá de selecionar as três imagens do mesmo filme, num conjunto
de nove. Caso acerte nas imagens, o participante continua o jogo no segundo nível, onde terá a
possibilidade de ganhar um dos prémios oficiais do Blast, descritos na Quarta Cláusula –
Prémios, segundo a lógica de atribuição dos prémios, constantes na Quarta Cláusula - Prémios.
O participante tem total responsabilidade sobre todos os dados inseridos no formulário.
Poderá participar neste passatempo qualquer pessoa singular residente em Angola ou em
Moçambique. Os participantes menores de idade que quiserem participar deverão ter
autorização escrita dos pais, para que possam participar no presente passatempo.
TERCEIRA – DURAÇÃO
O passatempo decorre entre os dias 29 de outubro e 25 de novembro de 2020 (às 23:59).
QUARTA – PRÉMIOS
O Canal Blast tem para oferecer prémios exclusivos do canal:
1. Para as 6 frases mais originais de Angola e as 6 frases mais originais de Moçambique,
serão atribuídos 12 i phones (1 por vencedor) + mensalidade ZAP Premium.
2. Como segundo prémio, por mais 12 participações originais (6 angola/6 moçambique)
será atribuído um pack de merchandising Blast que inclui uma t-shirt, um boné e um
porta-chaves.
Só será aceite uma participação por concorrente, pelo que não adianta participar no passatempo
mais do que uma vez.
Serão oferecidos os prémios acima descritos aos participantes que acertarem nas imagens do
mesmo filme, no primeiro nível do jogo, e conseguirem obter um dos prémios, no segundo nível
do jogo, com uma frase criativa.
Ao todo, serão oferecidos:
- Angola: 6 i phones SE + 6 mensalidades ZAP Premium + 6 packs com t-shirt + boné + portachaves.
- Moçambique: 6 i phones SE + 6 mensalidades ZAP Premium + 6 packs com t-shirt + boné +
porta-chaves.

A distribuição de prémios será feita da seguinte forma, consoante o país em questão:

Angola: Os prémios serão distribuídos de 1 a 8 de dezembro, depois da finalização do
passatempo.
Moçambique: Os prémios serão distribuídos de 1 a 8 de dezembro, depois da finalização do
passatempo.
Caberá a cada vencedor levantar o prémio que ganhou na loja ZAP que indicou no formulário
como preferencial. Cada vencedor receberá, posteriormente, um e-mail com a indicação da data
a partir da qual pode levantar o prémio na loja ZAP que escolheu como preferencial.
Caberá exclusivamente à Dreamia a decisão dos prémios entregues.
Os prémios são pessoais e intransmissíveis.
QUINTA - COMUNICAÇÃO AOS VENCEDORES
A comunicação aos vencedores 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: canalblast@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.

