
 

 

BASES LEGAIS DA PROMOÇÃO “SURPRESA! É NATAL NO NICKELODEON” 
 

 
1. OBJETO DA PROMOÇÃO 

 
Esta promoção, denominada “SURPRESA! É NATAL NO NICKELODEON” (DAQUI EM DIANTE, A “Promoção”), 

foi organizada pela MTV NETWORKS, UNIPESSOAL, LDA, com sede na Rua Galileu Galilei, Nº2, 4ºA, Torre 
Ocidente – Colombo, 1500 – 392 Lisboa (daqui em diante, “MTV”), responsável pela seleção do vencedor e entrega 
dos prémios, com o objetivo de promover o canal NICKELODEON (daqui em diante, o “Canal”). De entre os 

participantes, o vencedor desta Promoção irá obter um (1) pack de produtos Heelys e Nickelodeon, tal como descrito 
no ponto 4, de acordo com as seguintes bases legais (daqui em diante, as “Bases”). 
 

 
2. ÂMBITO TERRITORIAL E NATUREZA DA PROMOÇÃO   

 

A Promoção decorrerá em todo o território nacional de Portugal. A Promoção e as bases da Promoção serão 

publicadas no sítio do Canal, no endereço URL www.nickelodeon.pt (daqui em diante, o “Sítio”), assim como através 

de qualquer outro meio que a MTV entender conveniente.  

A participação na Promoção é voluntária e gratuita (exceto despesas de ligação à Internet).  

3. DURAÇÃO DA PROMOÇÃO:  

 

A Promoção decorrerá entre os dias 6 e 24 de dezembro de 2017, ambos inclusive. 

Sem prejuízo do atrás referido, a MTV pode suspender a Promoção em qualquer momento por motivos de força 

maior ou por qualquer outra razão que possa impedir a realização da mesma. A MTV reserva-se a potestade de 

alargar os prazos da promoção, notificando a decisão com uma antecedência mínima de vinte e quatro horas. 

4. PRÉMIO: 

 

O vencedor receberá um (1) pack de produtos da Heelys e Nickelodeon composto pelos seguintes elementos: 
 

 Um (1) par de ténis Heelys dos seguintes modelos, conforme disponibilidade e a pedido do vencedor: 
- Modelo Heelys com uma roda, disponíveis a partir do número 12 para criança e até ao número 12 para 

adulto. 
- Modelo Heelys com duas rodas a partir do número 3 e até ao número 11 para criança. 

 Uma (1) garrafa de água Heelys. 

 Uma (1) mochila Heelys. 

 Uma (1) pulseira Heelys. 

 Um (1) conjunto de autocolantes Heelys. 

 Uma (1) camisola com capuz Heelys (tamanhos disponíveis S, M e L). 

 Um (1) caderno do Nickelodeon. 

 Um (1) Nickelodeon slime.  

 Um (1) brinquedo das tartarugas Ninja. 

 Um (1) brinquedo do SpongeBob SquarePants.  
 

Os prémios objeto da presente Promoção são pessoais e intransmissíveis e estão sujeitos ao regime fiscal aplicável 
nos termos da legislação vigente. 
 
5. MECÂNICA DA PROMOÇÃO:  

 
Podem participar na Promoção todos os residentes em Portugal maiores de seis (6) anos. Os menores de catorze 
(14) anos deverão ter o consentimento dos pais ou representantes legais. Os pais ou representantes legais do 
menor participante podem cancelar a participação na Promoção, em qualquer momento, remetendo para isso uma 
carta ao MTV Portugal, no endereço Rua Galileu Galilei, Nº2, 4ºA, Torre Ocidente – Colombo, 1500 – 392 Lisboa 
(ASSUNTO: CONCURSO SURPRESA! É NATAL NO NICKELODEON).  
 



 

 

Não será admitida a participação através de agências e/ou de qualquer terceiro que não o participante. Excluem-se 
também da possibilidade de participar na Promoção os empregados e familiares de primeiro grau, tanto da MTV 
como das companhias que, no caso, colaborem na organização da Promoção. 
 
A mecânica do passatempo consiste nos utilizadores entrarem no Sítio do Nickelodeon e participarem preenchendo 
a totalidade do formulário, onde irão descrever o seu Natal perfeito.  
 
O vencedor será selecionado pela MTV tendo como critério a originalidade das respostas.  
 
No fim da Promoção, a MTV designará um (1) vencedor e todos os suplentes que sejam necessários para a entrega 
efetiva do Prémio.  
 
No caso de renunciar ao prémio, o mesmo transitará para o primeiro vencedor suplente e assim sucessivamente. A 
identidade dos participantes e do vencedor será provada através de documentos oficiais (bilhete de identidade e 
passaporte), pelo que será necessário, para receber o prémio, que os vencedores enviem uma cópia do documento 
à MTV. Caso contrário, a MTV entregará o prémio ao respetivo suplente. 
 
Será admitido mais de um formulário por participante. Não serão considerados formulários de participação que 
cheguem depois das 23:59h do dia 24 de dezembro de 2017. Em caso algum a MTV será responsável pela perda ou 
não receção dos formulários ou pelo atraso na receção dos mesmos, não sendo tão-pouco responsável por qualquer 
ocorrência técnica alheia que provoque a queda do sítio ou a perda de ligação ao mesmo. 
 
Para participar na Promoção é indispensável que os interessados preencham todos os dados do formulário de 
participação e, no caso dos menores de catorze (14) anos, também o consentimento dos pais ou representantes 
legais. Os participantes na Promoção serão os únicos responsáveis pela veracidade dos dados indicados no 
formulário de participação, ficando a MTV isenta de qualquer ação ou reclamação de terceiros decorrente da 
inexatidão dos dados facultados.  
 
As respostas remetidas pelos participantes devem cumprir a legislação vigente aplicável e não conter obras, 
imagens e/ou linguagem que possam atentar, a título enumerativo, contra a moral, os bons costumes, a ordem 
pública, a honra, a intimidade e a privacidade das pessoas ou os direitos da infância. A MTV reserva-se o direito de 
retirar da Promoção as respostas que não cumpram esta condição. 
 
 
6. COMUNICAÇÃO E ENTREGA DO PRÉMIO:  

 
O vencedor será selecionado no dia 8 de janeiro de 2018. Uma vez selecionado o vencedor, a MTV contactá-lo-á 

para (i) confirmar os dados de contacto e verificar o cumprimento dos requisitos legais, (ii) confirmar os dados 

relativos à idade, sexo e número de roupa ou calçado para que o prémio corresponda às características do vencedor 

e (iii) entregar o Prémio. Esta comunicação efetuar-se-á através de correio eletrónico no prazo de sete (7) dias após 

a seleção dos vencedores, o que acontecerá no dia 8 de janeiro de 2018, desde que a promoção tenha terminado no 

dia 24 de dezembro. 

Na referida comunicação será indicado o prémio, bem como a informação necessária para o seu envio. Os 

vencedores que foram pré-selecionados terão um prazo máximo de 7 dias para comunicarem que aceitam o Prémio; 

se tal não acontecer e findo esse período, o Prémio será entregue ao vencedor suplente. Uma vez aceite o prémio, o 

mesmo será entregue, no prazo de trinta (30) dias, no endereço indicado pelo vencedor. 

No caso de não ser possível localizar um vencedor no prazo de 7 dias a partir da data da comunicação, ou no caso 

de renúncia ou não aceitação do prémio, o mesmo passará para o primeiro vencedor suplente, e assim 

sucessivamente até se encontrar efetivamente o vencedor. 

Em caso algum, poderão os vencedores pedir a troca do prémio recebido pelo valor equivalente em dinheiro ou por 
outros produtos e/ou serviços diversos que correspondam a cada caso. A MTV reserva-se o direito de substituir os 
prémios citados por outros de características e valor similares. O prémio será entregue apenas dentro do território 
português. 
 
7. DIREITOS DE IMAGEM:  

 

Os participantes autorizam a MTV e as empresas organizadoras da Promoção a reproduzir e utilizar o nome, 



 

 

apelidos e os restantes dados facultados pelos participantes, bem como a sua imagem, em qualquer atividade de 

publicidade promocional, através de qualquer meio escrito ou audiovisual relacionado com a Promoção. Os 

participantes comprometem-se a assinar quaisquer documentos ou autorizações que sejam necessários, em cada 

caso, para o uso da sua imagem e/ou nome, não conferindo tal autorização qualquer direito a alguma remuneração 

ou benefício à exceção da entrega do prémio obtido.  

8. PROPRIEDADE INTELECTUAL: 

 

Pelo simples facto de participar, os concorrentes cedem, expressa e gratuitamente, a titularidade das respostas à 
MTV, a qual poderá utilizá-las para a Promoção do canal MTV, bem como dos canais cujo controlo editorial seja 
atribuído a entidades do grupo MTV. 
 
Na hipótese de se considerar que sobre as respostas recaem direitos de autor, os participantes na Promoção cedem 
gratuitamente à MTV, em exclusivo e sem qualquer limite, para todo o território nacional, com a possibilidade de 
cessão ou autorização a terceiros, de forma exclusiva ou não, todos os direitos de exploração que sejam atribuídos 
às respostas, para a sua exploração por qualquer meio e sob qualquer formato, por si própria ou por terceiros, e ao 
longo de todo o período de duração desses direitos. 
 
Cada participante na Promoção garante, com completa indemnidade para a MTV, a autoria e originalidade de 
qualquer das respostas remetidas, e que as mesmas não são cópias ou alteração total ou parcial de alguma obra ou 
marca passível de proteção, e que as mesmas não se encontram sujeitas a nenhuma outra promoção resolvida ou 
pendente de resolução. Nesse sentido, os participantes na Promoção comprometem-se a indemnizar e defender a 
MTV perante qualquer reclamação de terceiros por perdas e danos, decorrente do eventual facto de qualquer das 
respostas remetidas ou o uso das mesmas pela MTV vulnerar direitos de propriedade intelectual ou industrial, 
exercer concorrência desleal ou presumir uma infração da restante legislação aplicável. 
  
A MTV reserva-se o direito de utilizar na forma atrás descrita, ou não, tanto as ideias participantes como a ideia 
vencedora. 
 
9. POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS:  

 
Através da participação nesta Promoção, os participantes ou, se for o caso, os pais ou tutores legais, autorizam o 

uso do seu nome para informar, por qualquer meio, acerca da sua participação na Promoção e, se for o caso, da sua 

condição de vencedor do prémio. 

A informação e os dados pessoais facultados pelos participantes neste concurso serão objeto de tratamento pela 

nossa parte, nos termos da Política de Privacidade da MTV e do constante neste documento, com a finalidade de (i) 

gerir a participação no concurso dos concorrentes e a sua relação com a MTV; (ii) comercializar produtos e serviços 

que possam interessar-lhe; e (iii) que a MTV possa contactar os participantes e enviar-lhes comunicações 

publicitárias ou promocionais, desde que tenha dado o seu consentimento clicando na casa disponível para esse 

efeito ao registar-se nesta Promoção. Os participantes podem, em qualquer momento, recusar o envio destas 

comunicações comerciais, remetendo um correio eletrónico para info@nickelodeon.pt, ou seguindo as indicações 

que facultamos em cada comunicação.  

O participante pode exercer os seus direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição perante o responsável 

do ficheiro, MTV NETWORKS, UNIPESSOAL, LDA, dirigindo-se ao Departamento Jurídico, no endereço Rua Galileu 

Galilei, Nº2, 4ºA, Torre Ocidente – Colombo, 1500 – 392 Lisboa, juntando ao escrito a respetiva documentação 

oficial identificativa.  

10. ACEITAÇÃO DAS BASES:  

 
Todos os participantes na Promoção, pelo simples facto de participarem, aceitam as bases desta Promoção e as 

normas que regem a sua participação, assim como a política de privacidade e de proteção de dados da MTV, 

publicada em www.nickelodeon.pt. 

Perante qualquer dúvida na interpretação das presentes bases, prevalecerá o critério da MTV.  



 

 

A MTV pode cancelar o Concurso ou alterar estas Bases sem aviso prévio, por causas justificadas supervenientes. A 

MTV terá completa liberdade para modificar as bases desta promoção, quando tal seja necessário para o seu 

desenvolvimento e desde que o comunique previamente. 

Os participantes renunciam expressamente ao foro que lhes possa corresponder e aceitam a jurisdição dos 

Tribunais de Lisboa como sendo competentes para resolver qualquer reclamação.  

As presentes bases serão depositadas na sede da MTV NETWORKS, UNIPESSOAL, LDA. 

 

 


