
 
REGRAS DO PASSATEMPO INTERNACIONAL DE MODA - “MAGGIE & BIANCA FASHION 

FRIENDS” 
 
PRIMEIRA – ENTIDADE PROMOTORA E OBJECTIVOS DO PASSATEMPO  
A entidade promotora deste Passatempo é a Dreamia – Serviços de Televisão, S.A. (DREAMIA), 
com sede na Rua Actor António Silva, 9, em Lisboa.  
O presente Passatempo destina-se a promover o serviço de programas televisivos denominado 
“BIGGS”.  
 
 
SEGUNDA – PARTICIPAÇÃO  
Os interessados poderão participar através do site www.biggs.pt, mediante preenchimento de 
formulário ali disponível.  
Poderá participar neste passatempo qualquer pessoa singular residente em Portugal que seja 
assinante de um serviço de televisão pago em que esteja incluído o serviço de programas 
televisivos denominado Biggs.  
Idade limite para participação no passatempo: 18 anos de idade inclusive.  
É obrigatória a autorização dos encarregados de educação para que possam participar no 
presente passatempo. 
 
 
TERCEIRA – DURAÇÃO  
O passatempo decorre entre os dias 28 de maio e 1 de julho (às 23:59). 
 
 
QUARTA – PRÉMIOS  
Serão selecionados 2 vencedores do passatempo. 
Um vencedor que tenha feito um esboço de uma criação de moda para a Maggie e um 
vencedor que tenha feito um esboço de uma criação de moda para a Bianca. 
 
O prémio consiste num fim-de-semana em Milão (em julho, data a anunciar) para participar 
numa aula na MKS Milano Fashion School. Durante essa aula, os esboços dos vencedores serão 
confecionados e depois vestidos pela Maggie e a Bianca, as protagonistas da série “Maggie & 
Bianca Fashion Friends”.  
 
O prémio inclui, para cada 1 dos vencedores: 
 - Voo ida e volta de Lisboa ou Porto para Milão (Aeroporto Malpensa) para 2 pessoas 
(vencedor e acompanhante) 
 - Estadia de 4 dias e 3 noites em quarto duplo em Milão (em regime de pequeno-almoço 
incluído) num hotel de 3 estrelas ou superior 
 - Transferes ida e volta do aeroporto para o hotel para 2 pessoas (vencedor e acompanhante) 
 - 2 dias de aulas na MKS Milano Fashion School para o vencedor 
 
Os participantes terão de desenhar o esboço de uma criação de moda inspirado nas imagens e 
personagens da série “Maggie & Bianca Fashion Friends”, como todos os elementos 
característicos desta série de televisão. 
 

http://www.biggs.pt/


 
Em particular, cada participante terá de desenhar o esboço e fazer o upload do mesmo no site 
do Biggs (www.biggs.pt), na área reservada para o efeito e incluindo toda a informação que é 
solicitada. 
 
A participação neste passatempo é gratuita. 
 
Serão aceites, no máximo, duas participações por concorrente (um desenho de Maggie e outro 
de Bianca).  
O participante também: 
 
 - Declara que é detentor de todos os direitos intelectuais do desenho/esboço, incluindo, mas 
em exclusivo, copyrights, poses, nomes, alcunhas, nomes abreviados, fatos, emblemas, 
poderes, conceitos característicos, temas, etc. 
 
- Declara que todos os referidos direitos são originais e detidos pelo participante e estão à sua 
disposição sem limitação de tempo, território ou forma de difusão; 
 
 - Declara que o desenho/esboço carregado é original e não afeta os direitos de terceiros e 
indemniza e isenta de responsabilidade a empresa promotora de qualquer reivindicação de 
terceiros; 
 
 - Concede o livre consentimento à empresa promotora e todos os seus afiliados para o livre 
uso do desenho/esboço carregado, incluindo, mas não limitado a publicação, difusão e 
exploração em perpetuidade e por todo o mundo, por qualquer formam e tecnicamente 
concebível e / ou viável no futuro. 
 
- Caso seja vencedor, o participante dará seu consentimento para a publicação do seu nome e 
apelido e, no caso de um participante menor, o consentimento terá de ser assinado pelo 
encarregado de educação. 
 
O prémio é pessoal e intransmissível, não sendo possível a troca por outro nome que não o do 
vencedor. 
Caso o vencedor não possa usufruir do prémio, este será atribuído ao segundo 
desenho/esboço da lista e assim por diante até ao real usufruto do prémio. Em qualquer caso, 
os participantes que recusarem o prémio não receberão outro prémio e/ou dinheiro. 
 
 
QUINTA - COMUNICAÇÃO AOS VENCEDORES  
A comunicação aos vencedores dos prémios será efetuada pela Dreamia no site www.biggs.pt. 
 
Todos os desenhos/esboços inseridos serão avaliados empresa promotora usando um júri 
composto por dois ou mais membros, incluindo especialistas na indústria da moda, como os 
membros da MKS Milano Fashion School. 
 
Os desenhos/esboços serão avaliados com base em critérios como técnica, originalidade e 
estilo e caberá exclusivamente à Comissão, no seu livre critério, a escolha do vencedor.  
 

http://www.biggs.pt/
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SEXTA - DADOS PESSOAIS  
Durante o processamento deste Passatempo são recolhidos e armazenados os dados pessoais 
dos participantes e dos vencedores, a saber o nome, o e-mail e número de telemóvel. Os 
dados pessoais recolhidos serão tratados com respeito pela legislação de proteção dos dados 
pessoais, sendo que o Passatempo em causa pressupõe o conhecimento e aceitação do 
seguinte: 
 
Os participantes aceitam que o fornecimento e tratamento dos dados é necessário e 
obrigatório para efeitos de processamento e atribuição dos prémios, pelo que autorizam o seu 
tratamento pela DREAMIA para esse efeito. Os dados serão recolhidos e tratados pela 
DREAMIA exclusivamente sob sua responsabilidade.   
 
O nome e localidade de residência do vencedor podem ser divulgados pela DREAMIA através 
da internet. 
 
A DREAMIA garante a segurança e confidencialidade do tratamento, garantindo a possibilidade 
de acesso, retificação e cancelamento dos dados aos participantes que assim o desejem e o 
comuniquem por escrito para DREAMIA. 
 
Após o decurso do Passatempo e apuramento do vencedor, os dados pessoais dos 
participantes serão eliminados. 
 
 
SÉTIMA - VÁRIOS  
Não poderão participar no presente Passatempo as pessoas ligadas por via laboral ou 
profissional à Dreamia, assim como os seus familiares em primeiro grau.  
A Dreamia reserva-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 Dreamia.  
A suspensão do Passatempo será divulgada no site www.biggs.pt.  
A participação no presente passatempo implica a total aceitação destas regras pelos 
Participantes. 
 

http://www.biggs.pt/

