TERMOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PASSATEMPO
GADGET & PC- ORGANIZADO PELO GRUPO V PORTUGAL E PIONEER

A participação neste passatempo, promovido pela Revista Gadget & PC e a Pioneer, implica o
conhecimento e a aceitação integral e sem reservas dos Termos e Condições de Participação
aqui descritos.
1. Descrição da Ação
As entidades organizadoras promovem a sua Ação na Revista Gadget & PC, durante o mês de
maio de 2014. Os leitores da revista podem participar no passatempo através dos CTT.
2. Destinatários
Esta ação destina-se a todos os leitores da Revista Gadget & PC, que residam em território
nacional.
3. Procedimento
Para se habilitar a ganhar o prémio, deverão escrever uma frase criativa onde descreverão o
que fariam com a tecnologia Pioneer incluindo a Revista Gadget.
4. Prémio
O Grupo V Portugal e a Pioneer terão como prémio para o vencedor uma mesa mistura DDJSB.
5. Apuramento do Vencedor
O apuramento do vencedor será feito pelo Grupo V Portugal juntamente com um representante
da Pioneer, que irão analisar as várias participações e eleger o autor da frase criativa como
vencedor do passatempo.
6. Divulgação
A divulgação da presente Ação será efetuada pelo Grupo V Portugal na sua publicação Gadget
& PC de maio de 2014, e na edição de julho de 2014 será divulgado o vencedor.
7. Comunicação dos Premiados
A comunicação do premiado será efetuada uns dias após a publicação da edição de julho e a
entrega do respetivo prémio será realizada posteriormente via CTT registado.
8. Admissibilidade
Não será permitida a participação nesta Ação dos Administradores e Trabalhadores do Grupo
V Portugal e da Pioneer, bem como de todos aqueles que se encontrem objetivamente em
condições de beneficiarem ilegitimamente de informação privilegiada e não pública relacionada
com a Ação, e que se encontram objetivamente em condições de adulterar ilegitimamente o
decurso da mesma.
9. Receção Mensal de Outras Informações
Os dados recolhidos são suscetíveis de serem utilizados pelo Grupo V Portugal para envio
mensal de mensagens e de outras notícias respeitantes à Revista Gadget & PC e restantes
publicações do Grupo. Caso os participantes não pretendam receber estas informações,
deverão indicá-lo por escrito.
10. Proteção de Dados Pessoais
A cada participante, cuja participação seja considerada válida, é assegurado o direito de
informação e o direito de acesso aos seus dados pessoais, nos termos dos artigos 10.º e 11.º
da Lei 67/98 de 26 de outubro.
11. Regulamento disponível
O Regulamento desta Ação encontra-se disponível na redação da Revista Gadget & PC –
Campo Grande, 56 - 7ºA, 1700-093 Lisboa.
12. Alterações ao regulamento
O Grupo V Portugal reserva-se ao direito de alterar, suspender ou cancelar este passatempo,
sem aviso prévio, passando as novas regras a vigorar a partir da sua divulgação. Para mais

informações, contacte o Grupo V Portugal - Campo Grande, 56 - 7ºA, 1700-093 Lisboa –
Portugal. Telefone: (+351) 21 831 09 25; Fax (+351) 21 831 09 39.

