
Passatempo “Eu quero ir ao TedxGuimarães” 
 

O Freepass Guimarães vai levar a cabo um passatempo, em parceria com a Associação Pontos 

Comuns, promotora do evento TedxGuimarães 2016. 

1. Participação: 
1.1. O passatempo destina-se a todos os indivíduos maiores de dezoito anos; 

1.2. Para os efeitos do devido passatempo, apenas serão considerados válidos os 

participantes que tenham cumprido todas as condições estipuladas no presente 

regulamento; 

1.3. Em caso de suspeita fundada que um participante tenha incorrido em fraude ou 

incumprido as condições estipuladas no presente Regulamento, as entidades 

reservam-se ao direito de exigir o retorno do prémio atribuído; 

1.4. Em caso de erro, mal-entendido ou conflito acerca do funcionamento de quaisquer 

aspectos do presente passatempo, bem como com respeito à actuação dos 

participantes, cabe ao Freepass Guimarães resolver e tomar a decisão definitiva, que 

será considerada final; 

 

2. Como participar: 
2.1. O presente passatempo terá lugar até ao dia 4 de maio, durante o qual o participante 

deverá comentar este post com uma imagem/ ou vídeo, que deverá conter a frase 

escrita e/ou redigida “Eu vou ao TedxGuimarães”; 

2.2. Ao participar neste passatempo, o participante concorda com a cedência da sua 

imagem por parte da equipa organizadora do evento; 

2.3. Da mesma forma, o participante autoriza a edição desta mesma imagem ou filmagem, 

e a sua publicação online em diversos websites e redes sociais; 

 

3. Prémios 
3.1. Será atribuído um convite duplo à imagem ou vídeo mais original, discriminada no 

ponto 2.1.; 

3.2. O participante vencedor será contactado pela equipa do Freepass Guimarães, onde 

será acordada a entrega efetiva do prémio atribuído. 

3.3. O Prémio é pessoal e intransmissível, não podendo ser trocado ou substituído por 

dinheiro ou qualquer outro produto ou serviço. 

 

4. Disposições Finais 
4.1. Sem prejuízo dos direitos morais pertencerem aos participantes, a entidade 

organizadora será, desde o início, a única e exclusiva titular dos direitos de autor 

sobre a imagem/ filmagem obtida no âmbito do presente passatempo, sendo, 

designadamente titular dos direitos de reprodução, distribuição e comunicação 

pública, incluindo em conjunto com outras obras, assim como o direito de 

modificação das obras em questão para as adaptar às necessidades editoriais. 



4.2. O FreePass Guimarães reserva-se ao direito de suspender, em qualquer altura, 

temporária ou definitivamente, o presente Passatempo bem como introduzir 

quaisquer alterações ao presente Regulamento, que considerem justificadas ou 

necessárias. 

4.3. Serão considerados desclassificados participantes que, no âmbito da sua participação: 

a) Apelem ao racismo, xenofobia, ou qualquer outro tipo de discriminação ou 

preconceito de qualquer natureza; b) Transmitam mensagens ou gestos de carácter 

ofensivo, violento ou de teor sexual; c) Tentem utilizar o passatempo para propósitos 

políticos, religiosos ou comerciais; 

4.4. Toda e qualquer atividade, ainda que em forma tentada, que vise obter vantagem 

através de atos que não respeitem ou desvirtuem o objetivo da presente ação serão 

consideradas ilegais, reservando-se ao Freepass Guimarães o direito de anular e/ou 

excluir os correspondentes participantes. 

4.5. A participação no passatempo implica a aceitação pelos participantes dos termos e 

condições previstas no presente Regulamento. 

4.6. O Freepass Guimarães reserva-se ao direito de eliminar definitiva e irrevogavelmente 

qualquer participante que esteja de alguma forma a violar o presente Regulamento. 

4.7. Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela equipa 

organizadora, e das suas decisões não caberá recurso. 


