REGRAS DO PASSATEMPO VIAGEM “MONSTROS FANTÁSTICOS: OS CRIMES DE
GRINDELWALD”
PRIMEIRA – ENTIDADE PROMOTORA E OBJETIVOS DO PASSATEMPO
A entidade promotora deste Passatempo é a Dreamia – Serviços de Televisão, S.A. (DREAMIA),
com sede na Rua Actor António Silva, 9, em Lisboa.
O presente Passatempo destina-se a promover o serviço de programas televisivos denominado
“Canal Hollywood”.
SEGUNDA – PARTICIPAÇÃO
Os interessados poderão participar através do site www.canal-hollywood.pt, mediante
preenchimento de formulário ali disponível.
Poderá participar neste passatempo qualquer pessoa singular residente em Portugal que seja
assinante de um serviço de televisão pago em que esteja incluído o Canal Hollywood. Os
menores de idade que quiserem participar deverão contar com a autorização dos pais para que
possam participar no presente passatempo.
TERCEIRA – DURAÇÃO
O passatempo decorre entre os dias 16 A 25 Novembro (às 23:59).
QUARTA – PRÉMIOS
O Canal Hollywood, em parceria com a Warner Bros. Pictures e a NOS Audiovisuais, tem para
oferecer uma viagem a Londres com possibilidade de conhecer o elenco, visitar o set de
filmagens e entrar no próximo filme da saga “Monstros Fantásticos”.
Entra em http://canal-hollywood.pt/passatempos/ e responder ao desafio, de forma original
e criativa:
Conta-nos uma miraculosa e mágica experiência que tenhas vivido (ou por alguém que
conheças) ou superado.
Nota: A frase tem um limite máximo de 150 caracteres.

A resposta mais criativa ganha uma viagem a Londres de 3 noites com pequeno-almoço, voo,
seguro de viagem para o vencedor e acompanhante com a possibilidade de visitar o set,
conhecer os membros do elenco e cineastas durante a produção, e talvez até ser um extra no
próximo filme - a ser confirmado em 2019 - Visita ao set Exclusiva para o vencedor do
passatempo.
(a) Viagem (ida e volta) para Londres em Março de 2019, com estadia de 3 noites
alojamento, com pequeno-almoço incluído; transferes do aeroporto para Hotel
(e vice-versa) – vencedor e acompanhante. A usufruir somente pelo vencedor:
visita ao set do próximo filme Monstros Fantásticos, com a possibilidade de
conhecer o elenco e de ser um “extra” no filme.
(b) Hotel a confirmar, 3 noites de alojamento, com pequeno-almoço incluído.
(c) Está incluído o seguro de viagem para vencedor e acompanhante.





















(d) O prémio está sujeito a disponibilidade, não tem alternativa em dinheiro, é
pessoal e intransmissível e não reembolsável.
O Prémio não inclui:
(a) Refeições, táxis ou outros.
(b) Data: Março de 2019 (tbc), a confirmar consoante disponibilidade das filmagens.

Todos os vencedores terão de assinar documentos legais necessários e de isenções
de responsabilidade, incluindo, mas não limitado a, um contrato de
confidencialidade e atribuição de direitos concedendo à Warner Bros. Pictures/NOS
Audiovisuais, com permissão para incluir a voz e visual do vencedor no próximo
filme da saga Monstros Fantástico (“Filme”).
O prémio irá decorrer em Março de 2019 (data final a ser confirmada), a confirmar
consoante disponibilidade das filmagens.
O prémio está sujeito a disponibilidade, não tem alternativa em dinheiro, é pessoal e
intransmissível e não reembolsável.
O vencedor e o seu acompanhante deverão ter 18 anos ou mais de 18 anos.
A oferta de alojamento/hotel é baseado na compartilha de um quarto para duas
pessoas. O hotel solicitará uma pré-autorização no cartão de crédito ou depósito em
dinheiro para cobrir eventuais danos. O vencedor e seu convidado são os únicos
responsáveis por todas as outras refeições e despesas não especificadas aqui.
O vencedor e seu convidado devem possuir um passaporte válido, com autorização
para trabalhar em Portugal.
O vencedor e seu acompanhante devem possuir um passaporte válido. Se o
vencedor não tiver um passaporte atual da UE, a participação do vencedor no
prémio estará sujeita à obtenção, pela Warner Bros., da licença pelo direito exigido
para trabalhar no Reino Unido. O vencedor concorda que ele / ela fornecerá à
Warner Bros. a documentação necessária, pelo menos um mês antes de viajar para o
Reino Unido, para que a Warner Bros. possa fazer os requerimentos necessários.
Com a exceção do convidado autorizado, como parte integrante do prémio, o
vencedor não tem permissão para trazer nenhum membro da família ou convidados
adicionais nesta viagem. O convidado não pode ser selecionado através de qualquer
outro concurso, promoção ou evento comercial. O vencedor e acompanhante devem
viajar no mesmo itinerário de um aeroporto selecionado pela Warner Bros./NOS
Audiovisuais perto de sua casa. Uma vez selecionado, o convidado acompanhante
não pode ser alterado sem o consentimento expresso da Warner Bros./NOS
Audiovisuais, que a Warner Bros. pode autorizar ou negar, a seu exclusivo critério.
Tanto o potencial vencedor como acompanhante proposto terão de assinar um
formulário de aceitação do prémio para serem elegíveis para ganhar e / ou participar
no mesmo. Telefones e câmeras não são permitidos no set do filme e serão mantidos
em segurança pelo tempo da duração da visita definida.
A Warner Bros. Pictires não garante que o vencedor apareça no filme final, ou em
qualquer outro material promocional relacionado com o mesmo.
O vencedor (s) e convidado (s) podem ser removidos ou desqualificados de participar
em qualquer altura do prémio por qualquer motivo, a qualquer momento, incluindo,
sem limitação, criar uma perturbação não autorizada, interrupção ou contato físico

desnecessariamente áspero, criando o potencial para danos materiais ou
patrimoniais, ou por qualquer ato insalubre, inseguro, ilegal ou inapropriado. Se um
vencedor ou convidado que, na opinião de Patrocinador, Warner Bros. ou qualquer
um dos representantes do Patrocinador, é considerado uma ameaça física ou mental
ao bem-estar de qualquer outro indivíduo, ele / ela pode ser removido de qualquer
premissa relacionada ao prémio e o vencedor concordará com tal remoção.


Só será aceite uma resposta válida por concorrente, pelo que não adianta responder ao
formulário mais do que uma vez.
Caberá exclusivamente à Dreamia a decisão dos prémios entregues.

No caso de o prémio não ser reclamado no prazo de trinta dias após o vencedor ter sido
informado da sua atribuição ou, tratando-se de prémio que consista no direito do vencedor
participar em determinado evento, até à realização desse evento, o direito ao prémio caduca
automaticamente sem que o vencedor possa reclamar qualquer compensação e sendo o destino
a dar ao prémio livremente definido pela Dreamia.
QUINTA - COMUNICAÇÃO AOS VENCEDORES
A comunicação aos vencedores dos prémios será efetuada pela Dreamia no site www.canalhollywood.pt. Os vencedores serão contactados via e-mail através do contacto fornecido no
registo. (Por favor, consultar também pastas de correio 'spam' ou 'correio indesejado')
SEXTA - DADOS PESSOAIS
Durante o processamento deste Passatempo são recolhidos e armazenados os dados pessoais
dos participantes e dos vencedores, a saber o nome, o e-mail e número de telemóvel. Os dados
pessoais recolhidos serão tratados com respeito pela legislação de proteção dos dados pessoais,
sendo que o Passatempo em causa pressupõe o conhecimento e aceitação do seguinte:
Os participantes aceitam que o fornecimento e tratamento dos dados é necessário e obrigatório
para efeitos de processamento e atribuição dos prémios, pelo que autorizam o seu tratamento
pela DREAMIA para esse efeito. Os dados serão recolhidos e tratados pela DREAMIA
exclusivamente sob sua responsabilidade.
O nome e localidade de residência do vencedor podem ser divulgados pela DREAMIA através
da internet.

A DREAMIA garante a segurança e confidencialidade do tratamento, garantindo a possibilidade
de acesso, retificação e cancelamento dos dados aos participantes que assim o desejem e o
comuniquem por escrito para DREAMIA (dreamia@dreamia.pt).
Após o decurso do Passatempo e apuramento do vencedor, os dados pessoais dos participantes
serão eliminados.

SÉTIMA - VÁRIOS
Não poderão participar no presente Passatempo as pessoas ligadas por via laboral ou
profissional à Dreamia, assim como os seus familiares em primeiro grau.
A Dreamia reserva-se o direito de suspender o presente Passatempo em caso de irregularidades
no processo de participação assim como por qualquer outra causa fora do controlo da Dreamia.
A suspensão do Passatempo será divulgada no site www.canal-hollywood.pt.
A participação no presente passatempo implica a total aceitação destas regras pelos
Participantes.

