Regras do Passatempo “A MÃE É QUE SABE”

PRIMEIRA – ENTIDADE PROMOTORA E OBJECTIVOS DO PASSATEMPO
Ukbar Filmes – Produção de Longas e Curtas Metragens, Lda., NIPC 508852838, com sede em
Campo Mártires da Pátria, Nº 59, 3º Esq., 1150-226 Lisboa, adiante “Ukbar Filmes”.

Objectivo do Passatempo: Habilitar-se a ganhar um brinquedo tipo cozinha. Haverá três
vencedores e três cozinhas de brincar diferentes para oferecer.

SEGUNDA – PARTICIPAÇÃO
Para participar deverá tirar uma fotografia da sua família no sofá de casa, fazer like na

página de Facebook do filme A Mãe É Que Sabe através do link
https://www.facebook.com/amaeequesabeofilme/, e lá partilhar a sua fotografia, com
a identificação de 3 amigos e a colocação dos dois hashtags: #amaeequesabe e
#amaeequesabeofilme .
Poderá participar neste passatempo qualquer pessoa singular, residente em Portugal.
Participações de pessoas menores de 14 anos deverão identificar responsável maior de idade.
O passatempo irá decorrer entre os dias 11 e 30 de Novembro (até às 23:59).
Os vencedores serão determinados pelo bom cumprimento das regras do presente regulamento
e pelo número de likes, sendo os vencedores os utilizadores que obtiverem o maior número de
likes na sua fotografia. Quem obtiver o maior número de likes ganhará o 1º prémio, o segundo
maior número de likes ganhará o 2º prémio e o terceiro maior número de likes ganhará o 3º
prémio.

TERCEIRA – PRÉMIOS
Este passatempo será promovido pela Ukbar Filmes, que tem para oferecer 3 cozinhas de brincar
(brinquedo em forma de cozinha).
CONDIÇÕES DO PRÉMIO:
- Serão entregues três cozinhas de brincar aos três utilizadores com mais likes nas suas
fotografias.
- O prémio será entregue dia 7 de Dezembro, na antestreia do filme, por um actor cujo nome
será divulgado na página de Facebook do filme A Mãe É Que Sabe

(https://www.facebook.com/amaeequesabeofilme/) na semana de 14 a 20 de
Novembro.
- Haverá três tipos diferentes de cozinhas de brincar, cada uma destinada respectivamente ao
1º, 2º e 3º prémio.

- O prémio não pode ser trocado por dinheiro.

QUARTA - COMUNICAÇÃO AOS VENCEDORES
A comunicação aos vencedores será feita através da página de Facebook do filme A Mãe É

Que Sabe, no dia 5 de Dezembro, através do link:
https://www.facebook.com/amaeequesabeofilme/

QUINTA - VÁRIOS
Não poderão participar no presente passatempo as pessoas ligadas por via laboral ou
profissional à Ukbar Filmes, assim como os seus familiares em primeiro grau.
A Ukbar Filmes e outras entidades mencionadas neste regulamento reservam-se o direito de
suspender o presente Passatempo em caso de irregularidades no processo de participação,
assim como por qualquer outra causa fora do controlo da Ukbar Filme. A suspensão do
passatempo será divulgada na página de Facebook do filme A Mãe É Que Sabe, através do

link: https://www.facebook.com/amaeequesabeofilme/
A participação no presente passatempo implica a total aceitação destas regras pelos
participantes.

