
 

 
 
 

Regulamento do passatempo LOOK TOTAL VERÃO 2018 
 

 
1 – O passatempo é aberto a todos os participantes com idade superior a 16 anos. 
 

a)  O tema do passatempo o escolhido é “Este verão eu fui…”. 
 

2 – Para te candidatares basta enviares para o email looktotal2018@tendenciasonline.com a 
imagem que queres ver divulgaada, assim como uma frase alusiva à mesma.  
 

b)  Os menores de 18 anos deverão enviar ainda um documento preenchido e assinado pelos pais 
ou encarregados de educação, com a fotocópia do bilhete de identidade de ambos, a darem 
autorização ao menor para participar no passatempo. 

 
3 – As imagens deverão ser alusivas ao Verão e nas mesmas deve figurar a imagem da/do concorrente. 
 

a)  O material enviado não poderá conter imagens ofensivas ou que de qualquer modo possam 
ferir a susceptibilidade dos restantes concorrentes. 

 
4 – O material enviado não será devolvido. 
 
5 – O portal tendenciasonline.com.pt reserva o direito de não publicar as imagens que considere de 
fraca qualidade ou ainda inapropriadas ao evento. 
 
5 – O portal tendenciasonline.com compromete-se a não adulterar, falsificar, ou de qualquer modo 
alterar as imagens recebidas destinadas ao evento. 
 
6 – Os prémios serão enviados via CTT para a morada indicada pelos participantes. O portal 
tendenciasonline.com.pt é alheio a qualquer alteração ou falha que possa suceder da parte dos seus 
patrocinadores, declinando assim toda e qualquer responsabilidade por qualquer incidente daí inerente. 
 
6 – O portal tendenciasonline.com.pt pode ainda premiar a ou as imagens que considere mais criativas, 
podendo ainda serem as mesmas usadas para fins publicitários. 
 
7 - Os participantes desta promoção, desde já autorizam a utilização de seus nomes e imagens pelo 
portal tendenciasonline.com.pt, cedendo assim os seus direitos de autor, assim como a divulgação nos 
órgãos de comunicação social por ocasião da divulgação dos resultados da promoção, assim como para 
fins publicitários e outros inerentes. 
 
8 – Para qualquer assunto do foro litigioso, fica desde já estipulado o Tribunal da Comarca do Porto. 
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