
Regulamento – Passatempo “ Dia da Criança “ – Programa Media Smart  

 

A APAN – Associação Portuguesa de Anunciantes, com Sede na Av. da República nº 62 – F – 6º 

piso -150 – 197 Lisboa - pessoa coletiva 501 936 483, leva a efeito durante o período de 16 de 

Maio a 5 de Junho de 2017 um passatempo denominado “Dia da Criança” e que terá a 

atribuição de três livros do autor Hélder Costa – sob o tema – Relação Família – Escola – Um 

olhar de Ecologia entre o Ensino Público e Privado”.  

1. O passatempo decorrerá no período entre 16.05.2017 e 05.06.17.  

2. O Passatempo destina-se a todos os Professores, Pais e Educadores que respeitem as 

seguintes condições: 

a) Façam um like na página de Facebook do Media Smart ;  

b) Descubram quantos guias para Pais e Educadores tem o Media Smart? 

C)   Respondam a pergunta acima na parte nos comentários da publicação do 

passatempo na página de facebook do Media Smart.  

3. Os prémios serão três exemplares a distribuir por três participantes distintos que 

participem no passatempo em causa, durante o período indicado, que serão sorteados 

através do sistema randow.  

4. O prémio não poderá ser substituído ou transmitido a outra pessoa, não existindo 

possibilidade dos vencedores receberem o valor do livro como alternativa.  

5. O Media Smart não se responsabiliza por eventuais problemas técnicos do Facebook.  

6. Não serão aceites participações por correio, mensagens nas redes sociais, correio 

eletrónico ou de outra forma.  

7. Ao participar aceita o regulamento do passatempo.  

8. Quaisquer dúvidas sobre o regulamento do passatempo devem ser enviadas através 

de mensagens para o facebook do Media Smart.  

9. Os vencedores serão anunciados na página de facebook do Media Smart durante o dia 

6 de Junho de 2016.  

10. A entrega dos Prémios será feita depois dos vencedores comunicarem através do 

endereço mediasmart@apan.pt qual a morada onde pretendem receber os mesmos. 

Essa comunicação terá que ser realizada até ao dia 30 de Junho. Após essa data não 

será possível receber o prémio.  
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