
REGULAMENTO:  

1 – O passatempo  

1.1 O concurso de Carnaval Casa da Música 2015 pretende premiar as melhores máscaras 

presentes nos concertos da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música de 13 e 15 de 

Fevereiro e nas actividades do serviço educativo de dia 15.  

1.2 O concurso decorre nos concertos da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música de 13 e 

15 de Fevereiro e nas actividades do serviço educativo de dia 15. 

1.3 Para participarem, as pessoas devem dirigir-se ao local “Concurso de Carnaval Casa da 

Música 2015” que estará acessível na escadaria Sul, em cada um destes concertos. 

1.4 O concurso é único para todos os eventos. 

1.5 Os critérios mais decisivos para a escolha do vencedor são a originalidade e a adequação  

da fantasia ao tema do concurso. 

1.6 O tema do concurso está associado ao programa do concerto da orquestra sinfónica do 

porto nos dias 13 e 15 de Dezembro – os maiores êxitos de sempre da Disney e da Pixar. 

 

2 - Quem pode participar  

2.1 Para participarem, os utilizadores deverão vir mascarados. 

2.2 Todos os participantes deverão deixar um contacto de e-mail, juntamente com o nome e 

designação da máscara. 

2.3 Todas os participantes aceitam explicitamente o uso das imagens para fins promocionais 

em todos os meios de comunicação da Casa da Música, inclusive nas redes sociais. 

2.4 A participação no Concurso pressupõe o conhecimento integral e a aceitação sem reserva 

das regras estabelecidas no presente Regulamento.  

 

3 – Vencedor  

3.1 Os vencedores serão anunciados no dia 03 de Março de 2015. Serão notificados através e-

mail e anunciados na página do Facebook da Casa da Música. 

3.2 Será eleito um vencedor e dois segundos prémios.  

3.3 O Júri será composto por 3 elementos da Fundação Casa da Música. 

 

 



 

 

4 – Prémio e Atribuição 

4.1 O Prémio a atribuir será:  

4.1.1 1º prémio: dois bilhetes Jantar+Concerto para um concerto promovido pela Casa 

da Música à escolha do vencedor; 2º e 3º prémios: um convite duplo para um concerto 

promovido pela Casa da Música à escolha dos vencedores. 

4.1.2 O prémio é intransmissível, terá de ser o vencedor a recebê-lo, em data a definir 

entre o mesmo e a Casa da Música.  

4.2 A Casa da Música poderá recolher imagens, fotografias, testemunhos áudio ou proceder à 

filmagem vídeo da sessão de entrega do prémio. A Casa da Música poderá difundir os 

materiais recolhidos nos seus meios de comunicação. 

 4.3 O prémio não poderá ser reembolsado ou substituído por valor equivalente em 

numerário.  

 

5 – Mais informações  

5.1 Este passatempo não é promovido nem administrado às empresas Facebook ou Instagram, 

nem está associado, de forma alguma, às mesmas. 

5.2 A Casa da Música reserva-se o direito discricionário de, após verificar a existência de 

qualquer violação do presente Regulamento ou indício de participação fraudulenta, 

desclassificar o participante em causa.  

5.3 A Casa da Música reserva-se o direito discricionário de alterar o presente Regulamento, 

sempre que tais alterações sejam justificadas ou não prejudiquem os participantes.  

5.4 Salvo autorização expressa pelo participante, os dados pessoais facultados pelo 

participante serão exclusivamente utilizados para os fins do concurso, entrega do prémio, bem 

como para comunicações posteriores ao fim do concurso, pela Casa da Música.  

5.5 Questões adicionais relacionadas com o Concurso de Carnaval Casa da Música 2015 devem 

ser remetidas para o e-mail passatempos@casadamusica.com 
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