
Regulamento Passatempo: 

 “Sacanice À Portuguesa” 

 
És perito em fazer Sacanices à Portuguesa?  

 

Faz uma sacanice à portuguesa, com o Sacana da PALADIN, a um amigo, um 

familiar, um ilustre desconhecido, ou para onde a inspiração te levar. 

Tira uma foto e envia por mensagem privada para a nossa página de Facebook. 

As fotos mais criativas ganham um chapéu de sol Sacana.  

 
1. EM QUE CONSISTE 

1.1. O passatempo “Sacanice À Portuguesa” consiste no envio de uma foto, por mensagem 

privada, para a página de Facebook da PALADIN . A foto deve mostrar uma sacanice à 

portuguesa que tenhas feito a alguém. As fotos vencedoras serão escolhidas por um júri 

interno da PALADIN. 

 

2. A QUEM DE DESTINA 
2.1. Este passatempo destina-se a todos os seguidores da página de Facebook da PALADIN. 

2.2. Não serão admitidos ao passatempo colaboradores da Mendes Gonçalves. 

 

3. DURAÇÃO DO PASSATEMPO 
3.1. O passatempo tem início a 18 de Agosto e termina a 28 de Agosto às 23:59h. O vencedor 

será declarado na Segunda-feira, dia 29 de Agosto, durante a tarde. 

 

4. COMO PARTICIPAR 
4.1. Fazer like à página de Facebook da PALADIN 

http://www.facebook.com/Paladin.pt 

 

4.2.Enviar para a página de Facebook da PALADIN, uma mensagem privada com uma foto, 

(que envolva o Sacana da PALADIN) onde estejas a fazer uma sacanice a alguém. 

 
4.3. Só serão consideradas as fotos que contenham uma imagem do Sacana da PALADIN. 

 

5. COMO GANHAR 
5.1. A foto mais criativa será escolhida por um júri interno da PALADIN. 

 

6. PRÉMIO 
6.1     Os vencedores do passatempo serão premiados com um Chapéu de Sol Sacana. Serão 

eleitos 7 vencedores.  

 

6.2  Os vencedores devem enviar por mensagem privada para o Facebook da PALADIN 

o nome do participante no passatempo, um contacto telefónico e um contacto de e-mail. 

 

6.3.  O prémio será enviado para a morada indicada no decorrer do mês de Setembro. 

 

7. OUTRAS CONDIÇÕES 

 

7.1 A PALADIN reserva-se no direito de alterar, a qualquer momento, o presente 

regulamento, sempre que entender necessário, tornando as alterações efetivas após 

a sua publicação na página de facebook 

http://www.facebook.com/Paladin.pt
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7.2 Os dados recolhidos são pertença única da PALADIN e destinam-se a tratamento estatístico 

e futura correspondência ou contacto telefónico, para ações feitas exclusivamente para Portugal. 

É garantida a confidencialidade dos dados recolhidos, bem como o acesso, retificação ou 

eliminação dos mesmos segundo a Lei nº 67/98, de 26 de Outubro (Lei de Proteção de Dados 

Pessoais). Para aceder, alterar ou apagar os seus dados, bastará enviar um email para 

paladin@paladin.pt. 

 

7.3 Ao participar neste passatempo, os concorrentes aceitam automaticamente as condições 

estabelecidas neste regulamento, obrigando-se a aceitar as mesmas. 

 

7.4 Todos os comentários com conteúdos obscenos ou desapropriados serão imediatamente 

eliminados/ ocultados da página e não serão considerados para o efeito do passatempo 

 

7.5 A PALADIN reserva-se no direito de desclassificar/ excluir os participantes que 

deliberadamente remetam dados falsos ou tentem viciar em algum momento as regras do 

passatempo. 

 

 

 

 

 

 

 

UM PASSATEMPO ASSIM 

SÓ PODE SER 

PALADIN 

http://www.facebook.com/Paladin.pt

