
REGULAMENTO – PASSATEMPO SL BENFICA & MAIS SUPERIOR

A Mais Superior deseja levar a efeito, a partir de 5 de fevereiro de 2017, uma
promoção com a atribuição de bilhetes para um jogo de futebol para os participantes
do passatempo aqui publicado, e que se regerá pelas seguintes cláusulas:
O passatempo terá início no dia 5 de fevereiro de 2017 e terminará no dia 9 de
fevereiro de 2017.

Prémios: Atribuição de bilhetes para o jogo SL Benfica x FC Arouca, em número
limitado. Cada vencedor receberá um bilhete para o Piso 3 Bancada Coca-Cola.
Os prémios são intransmissíveis. Os prémios não poderão ser trocados, nem são
remíveis a dinheiro.

Entidade responsável pelo Passatempo Young Direct Media (doravante “Mais
Superior”), com sede em Rua António França Borges, Nº 4A, loja Dta, 2625-187 Póvoa
de Santa Iria, é a promotora do Passatempo, designado como “Queres ir ao SL
Benfica x FC Arouca no Estádio da Luz?”, adiante abreviadamente designado como
“Passatempo”, que terá o período de duração indicado abaixo.

O Passatempo obedecerá às condições que a seguir se indicam:

1. Período de duração do Passatempo
O passatempo terá inicio às 22h00 do dia 5 de fevereiro de 2017, e irá terminar às
9h00 do dia 9 de fevereiro de 2017.

2. Destinatários do Passatempo
O Passatempo “Queres ir ao SL Benfica x FC Arouca no Estádio da Luz?” destina-se:

• Cidadãos residentes em Portugal (continental e ilhas),
• Dos 13 aos 25 anos.

Os destinatários estão adiante identificados como “Participantes”.

1. Para participar tem de:
a) Aceder ao site da Mais Superior - http://www.maissuperior.com/ .
b) Ler e aceitar os Termos e Condições do passatempo.
c) Registar-se no site da Mais Superior - http://www.maissuperior.com/ .
d) Preencher o formulário que consta na alínea c).

1. Limites de participação
a) Das participações recebidas, apenas serão consideradas válidas as que preencherem

devidamente os campos solicitados no formulário de participação, bem como cumpram
as regras de participação.

b) Só será considerada uma participação por endereço de e-mail, e por concorrente.

1. Vencedores
a) Após encerrado o passatempo, serão verificados os requisitos acima descritos,

e a Mais Superior, irá avaliar as participações.
b) Os vencedores serão selecionados de forma aleatória, recorrendo ao

random.org, até a totalidade dos prémios serem atribuídos.
c) Os vencedores serão anunciados um dia após o fecho do passatempo.
d) A lista dos premiados será publicada online, na área de Passatempos da Mais

Superior.
e) Os vencedores serão notificados via e-mail pela Mais Superior num prazo

máximo de 24 horas.
f) A Mais Superior não se responsabiliza pela impossibilidade de entrega dos

prémios devido a dados incorretos ou impossibilidade de contacto.

http://www.maissuperior.com/2017/02/05/queres-ir-ao-sl-benfica-x-fc-arouca-no-estadio-da-luz/
http://www.maissuperior.com/
http://www.maissuperior.com/


1. Condições para levantar prémio
• Os participantes vencedores deverão fazer o levantamento do prémio na

bilheteira da Tenda da Benfica Megastore do Estádio da Luz, Praça
Centenarium, até às 21h00 do dia 9 de fevereiro de 2017. Sendo esta a data
limite para cada participante reclamar o seu prémio.
Horário da bilheteira na Tenda Megastore: 9h00 às 21h00.

• Não é possível, em caso algum, o levantamento do prémio sem o participante
vencedor identificar-se perante os colaboradores da bilheteira do Sport Lisboa
e Benfica.

• Para poder reclamar o prémio, o participante vencedor terá que se fazer
acompanhar de um documento de identificação (bilhete de identidade/ cartão
de cidadão).

• Apenas é possível ao participante vencedor levantar o seu prémio.

1. Privacidade
Os Termos e Condições do passatempo estão disponíveis a seguir ao presente
Regulamento.

2. Dúvidas e questões
Todas as demais dúvidas e questões podem ser endereçadas via e-mail para o
comunicacao@youngdirectmedia.pt.

3. Informação adicional
1. Todos os participantes deverão facultar os seus contactos corretos e atuais, para

poderem reclamar o seu prémio.
2. Os prémios apenas poderão ser atribuídos mediante a disponibilidade de lugares.

Por motivos alheios à Mais Superior e ao Sport Lisboa e Benfica, caso não
existam lugares disponíveis, os promotores do passatempo não garantirão a
entrega da totalidade dos prémios.

3. A Mais Superior e o Sport Lisboa e Benfica não serão responsáveis por
participações não recebidas, não reconhecidas ou apresentadas fora do Período
de duração do Passatempo, as quais não serão tidas em conta para efeitos do
Passatempo.

4. Toda e qualquer atuação ilícita e ilegal para obter qualquer vantagem no decorrer
da atribuição do prémio será considerada fraudulenta.

5. A Mais Superior reserva-se o direito de excluir participações que sejam
consideradas fraudulentas ou ofensivas.

6. A Mais Superior reserva-se o direito de terminar, alterar, encurtar, atrasar ou
prolongar este Passatempo a todo o tempo, no caso de ocorrer alguma atividade
ilegal ou fraudulenta ou algum facto externo, fora do controlo da organização, que
afete o bom funcionamento do Passatempo. Nestas circunstâncias, os
Participantes não terão direito a qualquer tipo de compensação.

7. A Mais Superior e o Sport Lisboa e Benfica não poderão ser responsabilizados por
quaisquer incidentes que ocorram após a atribuição dos prémios aos
Participantes, nem têm qualquer responsabilidade por quaisquer danos físicos
sofridos pelos Participantes aquando do gozo do prémio recebido.

8. Estão excluídos deste passatempo os colaboradores da Mais Superior e do Sport
Lisboa e Benfica.

9. Competirá única e exclusivamente à Mais Superior e ao Sport Lisboa e Benfica
tomarem decisões sobre a oferta, sendo essas decisões irrecorríveis, nos termos
legais.

10. O presente Regulamento pode ser alterado, sem aviso prévio, por motivos
atendíveis, relacionados com a evolução e logística do Passatempo. As novas
condições do Regulamento serão aplicáveis a partir da sua publicação no (link do

mailto:comunicacao@youngdirectmedia.pt


passatempo) que os participantes deverão consultar regularmente em ordem a
tomar conhecimento dos termos e condições aplicáveis.

11. Se, por algum motivo alheio à Mais Superior e ao Sport Lisboa e Benfica, não for
possível atribuir um dos prémios, este não será substituído por outro.

12. Em casos omissos neste presente Regulamento, prevalecerá a decisão tomada
pela Mais Superior em conjunto com o Sport Lisboa e Benfica.

13. Pressupõe-se o conhecimento e a aceitação integral e sem reservas do
regulamento e dos Termos e Condições do passatempo sempre que exista um
participante.

TERMOS E CONDIÇÕES
Confirmo que aceito o regulamento do passatempo, e as suas respetivas condições.
Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais e a sua utilização para fins de
marketing, ativação e campanhas do Sport Lisboa e Benfica, e confirmo que os dados
que forneci são verdadeiros e que posso eventualmente ser contactado.
Os dados dos participantes recolhidos são do Sport Lisboa e Benfica, podendo apenas
ser partilhados entre os dois promotores do passatempo.

Lisboa, 5 de fevereiro de 2017


