CONDIÇÕES DA PROMOÇÃO
“CONCURSO – BAR HISTÓRIA DO FUTEBOL PORTUGAL”
PRIMEIRA - CONVOCATÓRIA E PARTICIPAÇÃO
1.1 The History Channel Iberia SL. (doravante “THCI”) convoca uma promoção
(doravante, a “Promoção”) com o objetivo de promover o canal da sua titularidade,
atualmente denominado ®HISTÓRIA (doravante, o “Canal”), assim como o especial
de programação intitulado “História do Futebol” que será emitido neste canal de 28 de
maio de 2018 a 10 de junho de 2018.
1.2 Nesta Promoção, poderá participar qualquer pessoa com mais de 18 anos,
residente em Portugal, exceto funcionários e familiares até ao primeiro grau de
parentesco e afinidade com THCI (doravante, o(os) “Participante(s)”).
1.3 A Promoção consistirá num torneio de matraquilhos (doravante, o “Torneio”)
organizado no Bar The Couch Sports Bar, situado Rua do Alecrim, 21ª, em Lisboa
(doravante, o “Bar”), em que, para participar, os Participantes têm de preencher na
página Web do Canal (doravante, a “Página”), o formulário de participação na
Promoção, que inclui o registo de dados pessoais (doravante, o “Formulário”). O
THCI reserva o direito de excluir do concurso qualquer participante, e em qualquer
fase de desenvolvimento da Promoção, por falta de veracidade dos dados fornecidos
no Formulário.
No Formulário, os Participantes têm de escolher entre as seguintes datas para
participar nas semifinais do Torneio:
• Sábado, 2 de junho de 2018, às 16h.
•

Domingo, 3 de junho de 2018, às 11h.

•

Sábado, 9 de junho de 2018, às 16h.

•

Sábado, 9 de junho de 2018, às 17h.

Em cada uma das datas, participarão no Torneio oito (8) equipas compostas por duas
(2) pessoas: o Participante e um acompanhante maior de idade à sua escolha.
Só poderão escolher uma determinada data. Será atribuído um lugar a cada uma das
equipas, numa determinada data, em função da ordem de inscrição.
Cada Participante, que tenha escolhido uma determinada data, receberá um email de
confirmação, pedindo-lhe para confirmar, pelo mesmo meio e no prazo indicado, a sua
participação efetiva no Torneio. Também será feita uma confirmação por chamada
telefónica.
Caso não confirme a sua participação no prazo indicado, o Participante perderá a
possibilidade de participar no Torneio e será contactado o Participante seguinte por
ordem de inscrição.
SEGUNDA - PRAZOS
2.1 Os Participantes poderão inscrever-se na Promoção através da Página, de acordo
com a condição anterior, de 28 de maio de 2018 a 8 de junho de 2018, ambos
inclusive (doravante, “Prazo de Participação”). Em caso algum, poderá o THCI ser
responsabilizado pela perda ou não receção das participações.
2.2 A comunicação ao Participante e ao seu acompanhante de que compõem uma
equipa vencedora das meias-finais (doravante, “Equipa das Meias-Finais”) será feita
nas datas correspondentes às meias-finais, após a conclusão da competição
correspondente.

A comunicação à Equipa das Meias-Finais, que venha a consagrar-se vencedora
(doravante, "Equipa Vencedora"), será feita no dia da final do Torneio, no dia 10 de
junho de 2019, após a sua conclusão.
TERCEIRA. ESCOLHA DAS EQUIPAS DAS MEIAS-FINAIS E DA EQUIPA
VENCEDORA
3.1 Serão consideradas Equipas das Meias-Finais as que tiverem ganhado uma das
quatro competições correspondentes às meias-finais do Torneio, em conformidade
com as regras do jogo que lhes serão comunicadas antes de iniciarem a competição
(doravante, as “Regras”).
3.2 Será considerada Equipa Vencedora, a Equipa das Meias-Finais que tiver ganhado
a Final do Torneio, seguindo as mesmas Regras.
3.3 THCI reserva o direito de desclassificar qualquer Participante ou Equipa, se não
respeitar as Regras.
3.4 Caso uma Equipa não possa estar presente no dia da meia-final correspondente,
apesar de já ter confirmado a sua presença, será eliminada do Torneio.
Da mesma forma, caso alguma das Equipas das Meias-Finais não estiver presente no
dia da final, esta será eliminada do Torneio.
Nestes casos, a competição será organizada com as Equipas presentes.
QUARTA - PRÉMIO
4.1 Cada um dos elementos das Equipas das Meias-Finais receberá um cachecol
oficial de “História do Futebol”.
Cada um dos participantes da Equipa Vencedora receberá também um Skate Flash –
Edição Especial do Mundial da Rússia 2018
De forma conjunta, este será o “Prémio”.
.2 E Prémio será entregue pessoalmente no Bar por THCI nas datas correspondentes.
4.3 O Prémio terá um caráter pessoal, pelo que não poderá ser cedido a terceiros.
4.4 O Prémio não poderá ser trocado pelo seu valor monetário.
4.5 O Prémio será entregue líquido, ou seja, caso seja necessário, em conformidade
com a lei fiscal aplicável, que o Prémio fique sujeito a retenção de imposto,
nomeadamente em sede do Imposto de Rendimento Singular (IRS), o THCI procederá
à respetiva liquidação junto da Autoridade Tributária em nome de cada um dos
elementos da Equipa das Meias-Finais/Equipa Vencedora. Para tal efeito, o THCI
poderá requerer que estes confirmem inequivocamente a sua identidade, de modo a
preencher corretamente o correspondente modelo tributário.
QUINTA. - DADOS PESSOAIS
5.1. Os Participantes autorizam expressamente a utilização do seu nome e apelidos,
na forma e meios que o THCI considere convenientes, com o único objetivo de dar a
conhecê-los na sua condição de Vencedores ou meros participantes na Promoção.
5.2 Em cumprimento do disposto na lei vigente sobre a proteção de dados, THCI
informa os Participantes, os quais têm de autorizar expressamente, que os dados

pessoais que forneçam no âmbito da Promoção serão objeto de tratamento por parte
de THCI, com vista a gerir o Prémio, e poderão ser cedidos a terceiros no âmbito da
organização da Promoção. Os referidos dados não serão cedidos nem comunicados a
outros terceiros, e o seu tratamento estará sujeito à Política de Privacidade de THCI,
disponível para sua consulta na Página (http://www.thehistorychanneliberia.com/THCI/
pt/politica-de-privacidade/, doravante, a “Política”). Da mesma forma, os referidos
dados poderão ser comunicados a empresas do grupo do THCI que possam pertencer
a jurisdições que não outorguem o mesmo nível de proteção que a União Europeia
(especificamente, os Estados Unidos). Em qualquer caso, o THCI garante que tais
comunicações contam com todas as garantias, tal como os direitos reconhecidos pela
lei vigente, nos pressupostos aplicáveis, podem ser exercidos pelos participantes via
correio eletrónico dirigido a datos@amcnetworks.com.
SEXTA. - VÁRIOS
6.1 A participação na presente Promoção pressupõe a total aceitação destas
Condições, assim como da Política.
6.2 O THCI reserva o direito de suspender a presente Promoção em caso de mau
funcionamento, devido ao incumprimento da participação no que toca às presentes
Condições, assim como por qualquer outra causa de força maior que impeça a
realização da mesma em conformidade com o aqui disposto.
6.3 THCI não será responsável, caso os Participantes no Torneio sofram danos físicos
ou morais, como consequência da sua participação.
6.4 Perante qualquer dúvida interpretativa que possa surgir em relação às presentes
Condições, prevalecerá o critério do THCI.
6.5 Com expressa renúncia a qualquer foro que possa corresponder-lhes, os
participantes aceitam submeter qualquer questão litigiosa que possa surgir no âmbito
da presente Promoção aos julgados e tribunais da cidade de Madrid.

