
	  

	  

TENS TUDO NA PONTA DA LÍNGUA! 
<< Regulamento Passatempo >> 

 
 
 
 

 
 
1. Em que Consiste 
O Passatempo “Tens tudo na ponta da língua” consiste em ser um dos três 
primeiro(a)s a descobrir a palavra que está em falta nas rimas que vão 
aparecendo no Facebook. 
Para esclarecimento de dúvidas, basta enviar um email para 
paladin@paladin.pt. 
 
2. A Quem se destina 
Este passatempo destina-se a todos os seguidores da página da Paladin no 
facebook. Para participar basta ter feito LIKE à página 
https://www.facebook.com/Paladin.pt 
 
3. Duração do Passatempo 
O passatempo tem início a 01 de Agosto e termina a 31 de Agosto de 2014. 
 
4. Como participar 
4.1 Fazer like à página Facebook da Paladin 
https://www.facebook.com/Paladin.pt 
 
4.2 Descobrir qual a palavra que está em falta nas rimas da Paladin. 
 
4.3 Preencher o formulário (nome, email e palavra em falta) que se encontra 
disponível em http://www.paladin.pt/passatempo/tens-tudo-na-ponta-
lingua 
 
5. Como ganhar 
Os participantes têm de ser um dos três primeiro(a)s a responder 
acertadamente à palavra em falta (mais de uma palavra e/ou erros 
ortográficos não serão considerados). 
 
5.1 Os vencedores são apresentados nas 24 horas seguintes ao lançamento 
de cada rima. 
 

 
 



6. Prémio

Os vencedores recebem como prémio uma lancheira e produtos PALADIN* 

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 efectivas após a sua publicação na página de facebook 
https://www.facebook.com/Paladin.pt 

7.2 Os dados recolhidos são pertença única da Paladin e destinam-se a 
tratamento estatístico e futura correspondência ou contacto telefónico, para 
acções feitas exclusivamente para Portugal. É garantida a confidencialidade 
dos dados recolhidos, bem como o acesso, rectificação ou eliminação dos 
mesmos segundo a Lei nº 67/98, de 26 de Outubro (Lei de Protecção 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. 


