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GALAXY CHALLENGE
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Versão consolidada do Regulamento (consulte as alterações no final do documento)

REGULAMENTO DOS PASSATEMPOS
GALAXY CHALLENGE

1. DEFINIÇÕES

1.1. Passatempos: No âmbito da iniciativa Galaxy Challenge existem os dois Passatempos
seguintes:
a) O Passatempo Mais Toques, que visa premiar os 3 participantes que conseguirem dar
mais toques seguidos numa bola de futebol, sempre sem deixar a bola tocar no chão,
no período máximo de 80 segundos; e ainda
b) O Passatempo Mais Estilo, que visa premiar os 4 participantes (2 homens e 2
mulheres) que derem os toques mais artísticos, sempre sem deixar a bola tocar no
chão, no período máximo de 80 segundos.
1.2. Participante: Os Passatempos destinam-se a todos os indivíduos residentes em Portugal
continental* ou nas Regiões Autónomas da Madeira* e Açores*, maiores de 18 anos de idade,
com Passaporte emitido e válido por um período superior a 7 (sete) meses, que estejam
registados no portal www.galaxychallenge.pt (conforme Artigo 1.5. do Regulamento) e que
participem nos Passatempos em cumprimento das regras indicadas neste Regulamento.
* A viagem que faz parte integrante do Passatempo Mais Toques (Artigo 4.º do Regulamento) será realizada a partir de

Lisboa ou Porto, sendo da responsabilidade dos Participantes assegurar as despesas de deslocação até ao aeroporto de
Lisboa ou do Porto, caso venham a ser qualificados como Participantes Vencedores no âmbito deste Passatempo Mais
Toques.

1.3. Período de Participação: Os Passatempos iniciar-se-ão a partir das 10h00 (horário de
Portugal Continental) do dia 6 de Junho de 2017 e terminarão no dia 13 de Junho de 2017, às
23h59 (horário de Portugal Continental).
1.4. Promotora: A Samsung Electrónica Portuguesa, S.A. (“Samsung”), com sede no Lagoas Park,
Edifício 5B – Piso 0, 2740-245 Porto Salvo, pessoa colectiva n.º 501325301, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o mesmo número.

1.5. Registo no Portal: forma de participação nos Passatempos através do registo pelo
Participante no portal www.galaxychallenge.pt, que inclui o correto e completo preenchimento
do formulário disponível para o efeito, e posterior upload do vídeo individual (no formato
vertical e até 250 MB), durante o Período de Participação nos Passatempos. Ao submeter o seu
vídeo, o Participante estará conjuntamente a participar no Passatempo Mais Toques e no
Passatempo Mais Estilo. No entanto, os vencedores do Passatempo Mais Toques não serão
considerados para o Passatempo Mais Estilo.
1.6. Passatempo Mais Toques: Passatempo que comtempla a oferta de (i) uma viagem para
apoiar a Selecção Nacional, a São Petersburgo, na Rússia, de dia 23 a 25 de Junho, com estadia de
duas noites num Hotel (refeições incluídas no local definido pela Promotora, taxas
aeroportuárias e seguro de Assistência em viagem), bem como o acesso ao jogo de Portugal, no
dia 24 de Junho, e ainda (ii) um Smartphone Samsung Galaxy S8 (cor preto meia-noite), aos três
Participantes que, durante o Período de Participação, submeterem um dos três vídeos em que
dão o maior número de toques seguidos numa bola de futebol, sem deixar a bola tocar no chão e
durante, no máximo, 80 segundos, de entre todas as participações validadas.
No total, serão atribuídas no âmbito deste Passatempo, 3 (três) viagens individuais e 3 (três)
Smartphones Samsung Galaxy S8 (na cor preto meia-noite).
1.7. Passatempo Toques Mais Estilo: Segunda iniciativa no âmbito do Passatempo que
comtempla a oferta de um Smartphone Samsung Galaxy S8 (cor preto meia-noite) aos 2 (dois)
participantes do sexo masculino, e aos 2 (dois) participantes do sexo feminino, que, durante o
Período de Participação, submeterem os dois vídeos em que dão os toques mais artísticos, com
mais perícia, garra e estilo, e que sejam selecionados como tal pelo Júri deste Passatempo, dentro
da respetiva categoria (masculina / feminina).
No total, serão atribuídos 4 (quatro) Smartphones Samsung Galaxy S8 (na cor preto meia-noite).
1.8. Período de Comunicações e Entrega dos prémios no âmbito do Passatempo Mais Toques: os
três Participantes Vencedores do Passatempo Mais Toques devem assegurar a sua
disponibilidade para as seguintes ações, que ocorrerão nos dias e nos horários mencionado
abaixo, conforme melhor detalhado no Artigo 4º do presente Regulamento:
•

Dia 14 de Junho, entre as 9h00 e as 11h00 (horário de Portugal Continental) - contacto
telefónico e por e-mail pela Promotora;

•

Dia 14 de Junho, após o contacto mencionado no ponto anterior e até às 17horas
(horário de Portugal Continental), envio pelos Participantes Vencedores das
informações necessárias que lhes tenham sido solicitadas por e-mail à Promotora;

•

Dia 16 de Junho: das 9h30 às 18h30 (horário de Portugal Continental) deslocação a um
dos locais indicados no Artigo 4.6 abaixo, localizados ou em Lisboa ou no Porto, para a
prestação de informações e apresentação da documentação necessária;

•

Dia 23 a 25 de Junho: viagem ida e de regresso a São Petersburgo, Rússia.

2. PARTICIPAÇÃO

2.1. Para participar nos Passatempos e poder receber um dos Prémios dos Passatempos
descritos nos Artigos 1.6. e 1.7. do presente Regulamento, cada Participante terá que:
a) Efetuar o Registo no Portal, em www.galaxychallenge.pt; e
b) Submeter a sua Filmagem e fazer o upload do vídeo individual (num formato vertical e
até 250 MB) em que o próprio Participante seja retratado a dar o máximo de toques
seguidos numa bola de futebol, ou os toques artísticos, com mais perícia, garra e estilo,
no período máximo de 80 segundos, sem deixar a bola tocar no chão; e
b) Aceitar e cumprir os termos definidos no presente Regulamento; e
c) Assegurar a sua disponibilidade total durante o Período de Comunicações e Entrega dos
Prémios no âmbito do Passatempo Mais Toques para o caso de vir a ser um dos três
Participantes Vencedores do Prémio Mais Toques.
2.2. Todas as participações através de vídeo serão verificadas e o Participante receberá um email de confirmação caso a participação seja considerada válida e número de toques que foram
considerados ou, caso contrário, será informado de que não cumpre as regras referidas neste
Regulamento do Passatempo e que a sua participação não será aceite.
2.3. Após validados, os vídeos serão publicados no portal www.galaxychallenge.pt. Não serão
consideradas válidas as participações cujos vídeos contenham toques na bola de futebol com as
mãos ou em que sejam utilizados outro tipo de bolas que não sejam bolas de futebol, uma vez
que estes não são aceites no âmbito deste Passatempo.
2.4. Cada Participante poderá participar as vezes que entender, e poderá acompanhar
diariamente o número de toques que vão sendo acumulados no Passatempo Mais Toques, bem

como o estilo dos toques. Independentemente do número de participações válidas, um
Participante apenas pode ser considerado vencedor e premiado uma só vez no âmbito dos
presentes Passatempos..
2.5. Ao participar, o Participante garante que o vídeo por si apresentado é uma obra própria,
original e inédita ou, se aplicável, que obteve a autorização para a sua a sua divulgação nos
termos estabelecidos no presente Regulamento, e que não viola quaisquer direitos de terceiros,
incluindo mas sem limitação, direitos de propriedade intelectual e de honra, assumindo os
Participantes qualquer responsabilidade associada ou relacionada com essa eventual violação. O
Participante garante que a(s) pessoa(s) eventualmente também filmada(s) aceitaram ser
incluídas no vídeo e deram o seu consentimento para que este fosse apresentado e divulgado no
âmbito do presente Passatempo.
2.6. Ao submeter o seu vídeo nos termos do disposto no número 2.2 anterior, o Participante
estará conjuntamente a participar no Passatempo Mais Toques e no Passatempo Mais Estilo. Sem
prejuízo, apenas serão considerados para o Passatempo Mais Estilo os Participantes que não
tenham submetido os 3 (três) vídeos com mais toques (ou seja, os vencedores do Passatempo
Mais Toques).
3. APURAMENTO E COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS AOS VENCEDORES

3.1. Serão considerados vencedores do Passatempo Mais Toques os três Participantes que, no
fim do Período de Participação (até às 23h59 do dia 13 de Junho de 2017, horário de Portugal
Continental), tenham submetido um dos três vídeos com o maior número de toques seguidos
numa bola de futebol, em 80 segundos, sem deixar a bola tocar no chão, de entre todas as
participações validadas no âmbito do Passatempo.
3.2 Em caso de empate de número de toques entre os Participantes do Passatempo Mais Toques
será considerado vencedor o Participante que tenha feito o upload do vídeo em causa em
primeiro lugar no âmbito do Registo no Portal.
3.3. Serão considerados vencedores dos Passatempo Toques Mais Estilo os 2 (dois) participantes
do sexo masculino, e os 2 (dois) participantes do sexo feminino, que, durante o Período de
Participação, submeterem os dois vídeos em que dão os toques mais artísticos, com mais perícia,
garra e estilo, e que sejam selecionados como tal pelo Júri do Passatempo, dentro da respectiva

categoria (masculina / feminina). O Júri é composto pelos jogadores da Selecção Nacional de
Futebol Pizzi, Rui Patrício e André Silva. Serão consideradas pelo Júri as participações validadas
no âmbito dos Passatempos com exceção das que tenham já sido premiadas no contexto do
Passatempo Mais Toques.
3.4. Todos os Participantes Vencedores serão contactados no fim do Período de Participação, nos
termos do Artigo 4º do presente Regulamento.
3.5. A identidade dos Participantes Vencedores e os seus vídeos serão comunicados até ao dia 16
de Junho em www.galaxychallenge.pt.
4. PRÉMIOS

4.1. No âmbito do Passatempo, serão premiados 3 (três) Participantes Vencedores com um dos
Prémios do Passatempo Mais Toques, e 4 (quatro) Participantes Vencedores com um dos
Prémios do Passatempo Toques Mais Estilo, sendo 2 (dois) do sexo feminino e 2 (dois) do sexo
masculino. Cada Participante Vencedor apenas poderá receber 1 (um) Prémio.
4.2 Os 3 (três) participantes que fizerem o upload dos 3 (três) vídeos com o maior número de
toques seguidos numa bola de futebol, em 80 segundos, sem deixarem a bola tocar no chão serão
os vencedores do Passatempo Mais Toques, pelo que não serão considerados no âmbito do
Passatempo Toques Mais Estilo.
4.3. Os prémios a atribuir são livres de qualquer ónus ou encargo para os contemplados, ficando
a cargo da promotora do Passatempo o pagamento dos impostos a que os prémios estejam
sujeitos.
4.4. Os prémios atribuídos não são transmissíveis nem remíveis a dinheiro, nem podem ser
substituídos ou alterados por qualquer outra oferta, ou por qualquer equipamento Samsung.
4.5. Os Participantes Vencedores do Passatempo Mais Toques serão contactados pela Promotora
no dia 14 de Junho, entre as 9h00 e as 11h00 (horário de Portugal Continental), através de
contacto telefónico e do envio de e-mail para os contactos indicados no Registo no Portal, a fim
de acordarem com a Promotora os detalhes de entrega do Prémio (nomeadamente a marcação
da viagem).

4.6. No âmbito do contacto referido no ponto 4.5. anterior, a Promotora enviará um e-mail e
efectuará até ao máximo de 3 chamadas telefónicas com vista a estabelecer o contacto efetivo
com cada um dos Participantes Vencedores dentro do referido horário. Caso tal não seja possível,
ou caso algum Participante Vencedor manifeste vontade de renunciar ao Prémio, o mesmo
perderá o direito ao Prémio, o qual será atribuído ao Participante seguinte na classificação que
tenha registado o mesmo ou o maior número de toques num vídeo, e assim sucessivamente
enquanto for necessário e possível para determinar os três Participantes Vencedores.
4.7. Após o contacto referido no número anterior e até às 17h00 (horário de Portugal
Continental) do dia 14 de Junho de 2017, os Participantes Vencedores do Passatempo Mais
Toques devem enviar via e-mail as informações solicitadas pela Promotora para o endereço
galaxychallenge@samsungportugal.com.
4.8. No dia 16 de Junho de 2017, os Participantes Vencedores do Passatempo Mais Toques
devem comparecer num dos locais abaixo indicados entre as 09h30 e 18h30 (horário de
Portugal Continental), de forma a formalizarem o processo de entrega de Prémio e de marcação
de viagem, devendo apresentar a documentação necessária:
•

Lisboa – Rua Abranches Ferrão, 10 Piso 10, 1600-001 Lisboa.

•

Porto - Rua Gonçalo Cristóvão, 195, Piso 4, 4049-011 Porto.

4.9. Durante o período de Comunicações e Entrega dos Prémios do Passatempo Mais Toques,
independentemente da fase em causa, caso não seja possível estabelecer contacto com algum
Participante Vencedor, ou caso este (i) manifeste a vontade de renunciar ao prémio, (ii) não
envie as informações solicitadas, ou (iii) não compareça num dos locais acima indicados com a
documentação necessária, o mesmo perderá o direito ao Prémio, sendo o Prémio em questão
atribuído ao Participante seguinte que tenha registado o maior número de toques, e assim
sucessivamente enquanto for possível e necessário para determinar os três Participantes
Vencedores.
4.10. Os Participantes Vencedores dos Prémios do Passatempo Toques Mais Estilo serão
contactados pela Promotora, por e-mail enviado para o endereço indicado pelo Participante no

Registo no Portal, nos 10 (dez) dias úteis após o Período de Participação, a fim de indicarem a
morada para a qual a Promotora deverá enviar o Prémio em causa.
4.11. Os Prémios do Passatempo Toques Mais Estilo serão enviados para as moradas indicadas
pelos Participantes Vencedores deste Passatempo, sendo da responsabilidade dos mesmos o
envio dos dados correctos nos termos do número anterior. O referido Prémio será enviado pela
Promotora, através de correio registado com aviso de recepção, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias contados a partir do envio da morada. Caso a entrega ao Participante do Prémio não se
concretize, após a devolução à Promotora do Prémio e no prazo máximo de 10 (dez) dias de tal
devolução, a Promotora enviará novamente o Prémio, também por correio registado com aviso
de recepção para o mesmo endereço. Caso o Prémio seja novamente devolvido, o Participante
perderá o direito ao mesmo.
4.12. A Promotora não se responsabiliza pela eventual dificuldade ou impossibilidade de
contacto do Participante vencedor ou por extravios/devoluções de Prémios, quer dos Prémios
do Passatempo Mais Toques, quer do Passatempo Toques Mais Estilo, originados por endereços
de e-mail ou morada insuficientes ou inválidos, ou por qualquer outro motivo que impossibilite o
Participante vencedor de usufruir do Prémio em causa, a que a Promotora seja alheia.
5. PROTEÇÃO DE DADOS

5.1. Para que possa participar nos Passatempos, o Participante deverá preencher os campos
mencionados no formulário de recolha de dados de registo no portal www.galaxychallenge.pt e
consentir no tratamento dos seus dados pessoais pela Samsung para efeitos dos presentes
Passatempos e, no caso dos Participantes vencedores, da divulgação dos mesmos nessa
qualidade. Tais dados pessoais são: nome, data de nascimento, endereço de e-mail e número de
telefone.
5.2 Caso seja um Participante Vencedor dos Prémios do Passatempo Mais Toques, no Período
das Comunicações e Entrega do Prémio, a Promotora irá solicitar ainda o envio por e-mail de
indicação de morada completa, número de identificação civil e de fotocópia legível do
passaporte, sendo que, sem o envio atempado destes dados pessoais a Promotora não poderá
dar seguimento à entrega dos Prémios do Passatempo Mais Toques. No dia 16 de Junho será
igualmente necessário que cada Participante Vencedor entregue duas fotografias tipo passe.
Caso seja um Participante Vencedor do Passatempo Toques Mais Estilo, a Promotora irá

solicitar-lhe ainda o envio por e-mail de indicação da sua morada completa, sem o qual a
Promotora não poderá dar seguimento à entrega dos Prémios do Passatempo Mais Estilo.
5.3. Em cumprimento do disposto na Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, a Lei da Protecção de
Dados Pessoais, e na legislação aplicável, informamo-lo que os dados que nos disponibilize serão
incluídos num ficheiro da SAMSUNG ELECTRÓNICA PORTUGUESA, S.A., com sede no Lagoas
Park, Edifício 5B – Piso 0, 2740-245 Porto Salvo (a responsável pelo tratamento), com a
finalidade de gerir a sua participação nos Passatempos, para a entrega de Prémios, se aplicável,
bem como para fins estatísticos.
5.4. É garantido ao titular dos dados o direito de acesso, atualização, retificação ou eliminação
dos seus dados pessoais a todo o tempo, devendo, para tal, enviar pedido nesse sentido para
galaxychallenge@samsungportugal.com ou dirigir uma comunicação por escrito para morada
indicada acima.
5.5. Os dados pessoais obtidos poderão ser disponibilizados para o apuramento de
responsabilidade civil e criminal, mediante solicitação da autoridade judiciária competente, nos
termos da legislação aplicável.

6. OUTRAS CONDIÇÕES

6.1. É proibida a participação nos Passatempos para fins contrários à legislação aplicável, que
suponham um prejuízo para terceiros, ou que, de qualquer forma lesem a sua honra, dignidade,
imagem, intimidade, crenças, ideologias, crenças religiosas ou qualquer direito reconhecido
legalmente, incluindo quaisquer direitos de autor ou de propriedade intelectual.
6.2. O Participante não poderá assumir a identidade de outra pessoa, utilizando para o efeito os
dados de identificação desta.
6.3. Está vedada a participação nos Passatempos de colaboradores da Promotora.
6.4. Em caso de incumprimento do presente Regulamento, o Participante poderá ser impedido
de participar nos passatempos promovidos pela Promotora, por um período variável, ficando
igualmente sujeito às sanções previstas na legislação portuguesa em matéria de violação de

direitos da personalidade, de propriedade intelectual, bem como de responsabilidade civil e
penal. Os dados obtidos através destes Passatempos poderão ser disponibilizados para o
apuramento de responsabilidade civil e criminal, se solicitados por autoridade judiciária
competente.
6.5. A Promotora dos Passatempos reserva-se o direito de suspender parcial ou definitivamente
a participação de Participantes que incumpram qualquer das disposições constantes no
Regulamento e todos os que considere, segundo o seu critério, terem um comportamento
inadequado. Nestes casos, o Participante em questão perderá o direito ao prémio que tenha
conquistado.
6.6. A Promotora dos Passatempos poderá introduzir, a qualquer momento, alterações neste
Regulamento e divulgar a versão actualizada do mesmo, desde que exista motivo atendível. As
alterações serão efectivas após publicação das mesmas em www.galaxychallenge.pt.
6.7. A Promotora não será responsável caso, por motivos que lhe sejam alheios, os Participantes
vencedores não possam ou não queiram receber ou usufruir dos Prémios do Passatempo Mais
Toques ou dos Prémios do Passatempo Toques Mais Estilo.
6.8. A Promotora reserva-se o direito de decidir definitivamente sobre qualquer dúvida que
possa vir a ser suscitada sobre as regras aplicáveis a estes Passatempos.
6.9. Ao aceitarem os termos do presente Regulamento, todos os Participantes da Campanha
mesmo que não sejam vencedores, cedem os seus direitos de imagem e voz, para divulgação das
suas participações de forma gratuita, nos meios de comunicação que a Promotora entenda
adequados e sem limite temporal ou territorial.
6.10. A Promotora não será responsável por qualquer dano, perda ou prejuízo sofridos por
qualquer Participante na Campanha, até à extensão máxima permitida pela lei aplicável.
6.11. A Promotora reserva-se o direito de não autorizar a participação de pessoas que se
encontrem sob o efeito de álcool.
6.12 Os casos omissos no presente Regulamento serão devidamente apreciados pela Promotora.

6.13. As participações consideradas fraudulentas serão comunicadas às autoridades
competentes e poderão ser objeto de ação judicial.
6.14. Qualquer questão relativa à Campanha, aos seus conteúdos ou a qualquer outra matéria
relacionada com a mesma será regida pela lei portuguesa. Os Participantes aceitam que qualquer
conflito relativo à Campanha será submetido em exclusivo aos Tribunais da Comarca de Lisboa
Oeste, Oeiras.

7. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

Qualquer pedido de esclarecimentos sobre os presentes Passatempos deverá ser apresentado
através de e-mail para galaxychallenge@samsungportugal.com ou através da Linha Azul – Linha
de apoio a clientes Samsung, com o número de telefone 808 207 267, nos dias úteis das 9h00 às
20h00 (horário de Portugal Continental).

07.06.2017
Primeira Adenda ao Regulamento do Passatempo – “Galaxy Challenge”

1. Por questões relacionadas com os objectivos subjacentes da Passatempo e para cabal
esclarecimento dos Participantes, a Promotora vem alterar o Regulamento, para permitir
mais do que uma participação por Participante e aditar o Passatempo Mais Estilo,
procedendo, ao abrigo do Artigo 6.6. do Regulamento, à alteração dos Artigos 1.1. a 1.3.,
1.5., 1.8., 2.1., 2.4., 3.1., 3.2., 4.2., 4.5., 4.7. a 4.9., 4.12., 5.1 a 5.4, 6.1., 6.3. a 6.8., e 7. do
Regulamento e ao aditamento dos Artigos 1.6., 1.7., 2.6., 3.3., 4.1., 4.10., 4.11 do
Regulamento, sendo, quando aplicável, renumerados os artigos seguintes em conformidade
com estes aditamentos.
2. A presente adenda ao Regulamento entra em vigor no dia 8 de Junho de 2017, tendo efeitos
retroativos a 6 de Junho de 2017, sendo assim aplicável a todas as participações no âmbito
dos Passatempos Galaxy Challenge.

3. Todas as demais cláusulas do Regulamento, manter-se-ão integralmente em vigor e o
Participante deverá a todas respeitar para ter direito aos Prémios como definido no
Regulamento (conforme alteração a que pelo presente documento se procede).

