Termos e Condições
1. Estes Termos e Condições aplicam-se caso jogue a Meo Liga J Euro, gerida pela Global
Notícias Publicações, S.A., com sede na Rua Gonçalo Cristóvão, 195-219, 4049-011 Porto,
abreviadamente designada por Global Notícias.
2 . INSCRIÇÃO DE UTILIZADOR: A inscrição como utilizador fica dependente do
preenchimento do formulário de inscrição, através do site da Meo Liga J Euro,
www.meoligajeuro.pt.
3. PRAZO DE INSCRIÇÃO: A inscriçao no jogo pode ser efetuada a qualquer altura, no
entanto, para ganhar pontos em todos os jogos da competição, deve o registo ser efetuado
antes do início do campeonato, que tem início a 10 de junho de 2016.
4. FORMAÇÃO DA EQUIPA: O participante deve escolher a formação da sua equipa a
partir da lista fornecida e, em seguida, deve escolher uma equipa com 16 jogadores
(jogadores das equipas que fazem parte da UEFA EURO 2016), 11 convocados e 5
suplentes. Essa equipa não deve exceder o orçamento estipulado e não pode conter mais
do que 3 jogadores de cada equipa (País). O número correcto de jogadores para cada
posição na equipa (GR, DF, M, A) deve ser escolhido de acordo com a formação
seleccionada. Pode escolher no máximo 2 guarda-redes, 5 defesas, 6 médios e 4 pontas de
lança, mediante a formação selecionada.
5. PONTUAÇÃO: A pontuação será atribuída com base em 2 critétrios: resultados dos jogos
reais do campeonato e desempenho dos jogadores nos jogos reais do campeonato.
6. TRANSFERÊNCIAS: Os utilizadores poderão fazer transferências de jogadores na sua
equipa (vender ou comprar jogadores) a qualquer altura desde que esses jogadores não
estejam convocados para jogos futuros e desde que tenham orçamento suficiente para tal.
O valor do jogador será o valor de mercado na altura da compra/venda.
7. VENCEDOR: O vencedor do jogo será o participante cuja equipa obtiver o maior número
de pontos no total. O vencedor será premiado.
8. O jogo está limitado a utilizadores residentes num país no qual não seja proibido ou
ilegal.

9. A Global Notícias reserva-se ao direito de recusar ou excluir qualquer entrada na Meo
Liga J Euro que, de acordo com os critérios, viole a mecânica do jogo ou não cumpra os
Termos & Condições do mesmo. Ao aceitar os Termos e Condições, o utilizador concorda
que a Global Notícias tem o poder de desqualificar qualquer inscrição que se encontre
nesta situação. Tem ainda total liberdade para, a todo o momento, alterar, modificar ou
revogar a totalidade ou parte das regras do jogo ou dos Termos e Condições. Ao concordar
com estes Termos e Condições, o utilizador aceita que nenhuma responsabilidade poderá
será atribuída à Global Notícias, como resultado do exercício destes direitos, não lhe
podendo ser exigido, nomeadamente, o pagamento de qualquer indemnização.
10. É uma condição para se registar na Meo Liga J Euro que o utilizador aceite todas as
regras e que se obrigue a agir sempre no estrito cumprimento das mesmas.
11. A Global Notícias não se responsabiliza por qualquer tipo de comentário que seja
publicado pelos utilizadores via Facebook ou enviado através de e-mail.
12. Qualquer pessoa (visitantes ou utilizadores do jogo) que tentem ou sejam suspeitos de
tentar invadir qualquer um dos servidores, sistemas ou software da Global Notícias ou seus
parceiros, será imediatamente eliminada do sistema, sendo os seus registos cancelados e
podendo ser alvo de uma acção legal.
13. A Global Notícias fará todos os esforços para garantir a precisão das informações do
jogo no Website e para actualizar essas informações regularmente. No entanto, não garante
que tal informação esteja sempre precisa ou actualizada.
14. Salvo nos casos previstos nestes Termos e Condições, e na medida do permitido por
lei, a Global Notícias e seus funcionários, agentes e parceiros renunciam a toda e qualquer
responsabilidade em relação a qualquer perda ou dano decorrente do jogo e / ou site, se
essa perda ou dano resultar de negligência, violação de dever estatutário, dever contratual
ou extracontratual, nomeadamente em caso perda ou corrupção de dados, erros ou
omissões, atrasos ou interrupções na transmissão, ou em caso de falhas de comunicação.
15. A ilegalidade ou invalidade de qualquer disposição destes Termos e Condições não
afectará a validade das restantes, as quais continuarão em vigor.

16. Estes Termos e Condições são interpretados de acordo com a lei Portuguesa e os
participantes concordam que todas as reclamações decorrentes da sua participação no jogo
estarão sob a jurisdição exclusiva do foro da Comarca de Lisboa.
17. Se tiver qualquer problema em aceder aos detalhes do seu registo, da sua equipa ou
quaisquer outros dados, pode contactar através do e-mail apoio.meoligajeuro@ojogo.pt

18. O acesso à Meo Liga J Euro é gratuito, não sendo necessário qualquer pagamento para
jogar ou aceder ao prémio.
19. Os utilizadores registados renunciam expressamente a qualquer indemnização ou
compensação por quaisquer danos, decorrentes da utilização do jogo ou da utilização do
prémio recebido no âmbito do mesmo.
20. Os dados pessoais facultados serão armazenados na Base de Dados da Global
Notícias - Publicações S.A., os quais poderão ser por esta utilizados para efeitos de
marketing e divulgação de produtos e serviços através de comunicações eletrónicas da
Global Media Group e seus parceiros, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 13.º - A
da Lei n.º 46/2012, de 29 de agosto. Caso o utilizador pretenda aceder, rectificar, ou
eliminar os dados pessoais facultados, poderá solicitá-lo através do email
registo.dados@noticiasdirect.pt, nos termos dos artigos 10.º e 11.º da Lei n.º 67/98 de 26 de
Outubro.

