
REGULAMENTO PASSATEMPO 
“Marcha Que Sabes Cantar”

I. Enquadramento geral

1. O Passatempo "Marcha Que Sabes Cantar” (doravante “Passatempo”) é promovido 
pela PALADIN e tem como objetivo a dinamização da página de Facebook 
“PALADIN”.

2. A participação no Passatempo implica a aceitação dos termos e condições de 
participação, previstas no presente Regulamento.

3.1. O Passatempo consiste no seguinte desafio: gravar um curto vídeo (sugestão – 
entre 30 segundos a 1 minuto) onde cantam uma porção da Marcha Paladin, cuja letra 
se encontra acima, e publicá-lo de forma pública no Instagram, com a hashtag 
#FestejaÀPortuguesa.

3.2. Não será obrigatório ver-se o participante a cantar, mas sim a retratar a porção 
da Marcha Paladin enquanto “videoclip”, podendo também mostrar ambientes de 
festa, pormenores de arraiais, etc. 

4. O passatempo tem início às 10h00 de 30 de maio e termina às 23h59 de 1 de julho 
de 2018.

II. Regras de participação

5. O Passatempo está aberto a todos os utilizadores do Facebook, residentes em 
Portugal Continental, desde que maiores de 18 anos de idade. 

6. Ficam excluídos do presente Passatempo os trabalhadores da PALADIN, os 
respetivos cônjuges e/ou familiares diretos, ou quaisquer outras pessoas relacionadas 
com o Passatempo.

7. Para poderem participar, os concorrentes têm que ser ou tornar-se seguidores da 
conta Paladin no Instagram, disponível em https://www.instagram.com/paladin.pt/.

8. Ao participar, o utilizador autoriza a que a sua participação e nome possam ser 
utilizados, mais tarde, em comunicações feitas pela PALADIN.

9.1. Não são admitidas participações feitas através de outro meio que não através de 
publicação pública no Instagram 



9.2. Enquanto que a hashtag associada ao passatempo é #FestejaÀPortuguesa, serão 
também aceites participações que utilizem a hashtag #FestejaAPortuguesa.

10. O concorrente é livre de participar o número de vezes que entender.

11. PALADIN reserva-se ao direito de excluir as participações que, no seu exclusivo 
juízo, se revelem fora do âmbito do passatempo.

III. Vencedores e prémio

12. Neste Passatempo será apurado 1 vencedor, autor da participação que seja, 
simultaneamente, a mais criativa e também exequível pela PALADIN. Esta avaliação 
será feita por um júri PALADIN, nomeado pela marca.

13.1. O prémio para o vencedor será 2 smartphones ikimobile, modelo KF5Bless Cork 
(Limited Edition). 

13.2. Em caso de ocorrência de qualquer situação imprevista, PALADIN reserva-se o 
direito de substituir o prémio indicado no número anterior por outro equivalente.

14. O vencedor será contactado em comentário à sua participação. Em resposta a 
este contacto, o vencedor deverá enviar uma mensagem de Instagram durante as 48h 
úteis seguintes contendo o seu nome completo, NIF, morada completa e nº de 
telefone. Receberá de seguida mais informações sobre como receber o seu prémio.

15. A ausência de resposta à notificação prevista no número anterior, até à data limite, 
determina a perda do prémio, podendo PALADIN eleger um novo vencedor em sua 
substituição.

16. O nome do concorrente vencedor poderá também ser anunciado no final do 
Passatempo, através de publicação autónoma nas páginas da PALADIN.

IV. Disposições finais

18. Com a aceitação do prémio o vencedor concede a PALADIN o direito de utilizar o 
seu nome e participação para fins publicitários relacionados com o Passatempo e 
com a Página, de forma não remunerada e sem conferir direito a qualquer 
compensação adicional.

19. Os dados pessoais fornecidos a PALADIN pelos concorrentes serão por aquele 
processados informaticamente para gestão do Passatempo e com a finalidade 
prevista no número anterior. PALADIN fica autorizado a comunicar os dados dos 
vencedores a terceiras entidades, exclusivamente para efeitos de entrega do prémio. 

20. PALADIN reserva-se ao direito de suspender, em qualquer altura, temporária ou 
definitivamente, o Passatempo, bem como introduzir quaisquer alterações ao 
presente Regulamento se assim o entender e sem aviso prévio. 

21. PALADIN reserva-se ao direito de não atribuir prémios se decidir que nenhuma 
das participações submetidas no passatempo satisfazem os requisitos de qualidade 
ou estão conforme as regras deste regulamento.


