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REGULAMENTO DA PROVA 
 
DESTINATÁRIOS 
 
O “Digipaper GDBPI” é uma atividade organizada pelo Grupo Desportivo BPI para os seus 
sócios, sendo permitidas equipas até 8 elementos. 
 

Atividade para participantes dos 4 aos 99 anos e sujeita a um número mínimo de 10 e um 
número máximo de 100 equipas. 

INSCRIÇÃO 
 
A inscrição é obrigatória e decorrerá entre 31 de Novembro de 2020 e 25 de Janeiro de 
2021, no site, com um custo de 2,20 euros, por participante. 

Esta atividade decorrerá entre os dias 29 e 31 de Janeiro de 2021. Terá início às 18 horas 
do dia 29 de Janeiro e final às 6 horas da manhã do dia 31 de Janeiro.  

A cerimónia de entrega de prémios será realizada no Domingo às 18 horas também por 
videoconferência. 

Toda a informação sobre o evento disponível em: 
www.gdbpi.pt/main.asp?id=41&parentid=0&detalheid=6510 

 
REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 
 
Neste evento podem participar equipas com pelo menos um(a) sócio(a) do Grupo 
Desportivo. 

Para participar no Digipaper é necessário ter um - e apenas um - email e número de 
telemóvel válidos, indicados no ato da inscrição. Todas as inscrições e comunicações 
durante o evento serão feitas para esse e-mail e número de telemóvel. 

As equipas terão que possuir: 1) Ligação à internet; 2) Acesso ao Facebook e à plataforma 
de videoconferências Webex: 3) Smartphone com acesso à aplicação Whatsapp. 

Deverão ainda ter instalados os browsers Chrome ou Internet Explorer para a 
videoconferência de lançamento e à plataforma de videoconferências Webex (é 
necessário registo prévio), computador com microfone, coluna de som ou headphones e 
câmara de vídeo. Estes requisitos são necessários para assistir ao lançamento e entrega 
de prémios final, feitos em modo de videoconferência. 

 
Elementos do Grupo Desportivo ou familiares diretos envolvidos na organização do 
Digipaper não poderão participar na prova. 

http://www.gdbpi.pt/main.asp?id=41&parentid=0&detalheid=6510


 

 
 

MECÂNICA DA ACTIVIDADE 
 
No dia 29 de Janeiro de 2021, às 18h, será feita uma videoconferência, cujo link para 
ligação será enviado até 24 horas antes, através do e-mail digipaper@gdbpi.pt, a todas as 
equipas inscritas na prova. Esse link dará acesso a uma sala de Webex onde estarão 
outros participantes e, pelo menos, um anfitrião do Grupo Desportivo BPI. 

Link da Sala:    https://meet39.webex.com/meet/pr1263670401 

Link para instalação Webex:  https://www.webex.com/downloads.html 

 
A prova será enviada para os participantes, pelo email oficial do evento - 
digipaper@gdbpi.pt - para o email indicado na ficha de inscrição, imediatamente após a 
videoconferência de apresentação. 
 
A atividade será realizada inteiramente online e terá início oficial após a videoconferência 
de apresentação, às 18.30h. Cada equipa deverá completar a prova no período limitado 
entre as 18.30h do dia 29 de Janeiro até às 6 horas da manhã do dia 31 de Janeiro. 
 
Prevê-se que durante a prova existam comunicações por email, pelo email oficial do 
evento (digipaper@gdbpi.pt) e por mensagem Whatsapp, pelo telemóvel oficial do 
evento (93 623 71 71). 
 

TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 
 
Os participantes do Digipaper autorizam o Grupo Desportivo BPI a tratar os seus dados 
com vista à participação na atividade, de acordo com a legislação em vigor. Quaisquer 
vídeos ou fotografias captados e enviados para o email digipaper@gdbpi.pt ou para o 
telemóvel 93 623 71 71, no âmbito da prova poderão ser divulgados exclusivamente nos 
canais próprios do Grupo Desportivo para promoção e comunicação do evento ou de 
futuros eventos com este relacionados. O Grupo Desportivo BPI não cederá os dados 
pessoais dos participantes, vídeos ou imagens resultantes das provas realizadas pelas 
equipas inscritas a terceiros. 
 
DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES 
 
Serão premiadas cinco equipas, correspondendo a uma classificação de 1.º, 2.º, 3.º, 4º e 
5º lugares. O primeiro critério classificativo é o número de respostas certas/pontos.  Em 
caso de empate, o critério de desempate é o tempo da prova, apurado pela data/hora de 
envio da prova para o email oficial do evento: digipaper@gdbpi.pt. Em caso de dúvida 
prevalecerá sempre a decisão da organização. 
 
Os vencedores serão notificados da sua classificação por e-mail ou Whatsapp. A 
classificação geral será comunicada em videoconferência, no Domingo, às 18h, no mesmo 
link e programa onde é realizada a videoconferência de lançamento.  
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PRÉMIOS 
 

◼ 1 Álbum Digital de fotografias Dreambooks - Faça o seu álbum digital e receba-o 
impresso em sua casa. 

◼ 1 Cartão Netflix - Filmes, séries de televisão e títulos originais em streaming para 
todos os gostos, sem publicidade ou anúncios. 

◼ 1 Assinatura Anual do Expresso Digital - Tenha acesso a toda a informação diária do 
jornal de maior referência português, no seu computador, tablet ou smartphone, 
durante 1 ano. 

◼ 6 meses de Spotify Premium – O serviço de música totalmente desbloqueado de 
publicidade e com acesso total à maior biblioteca musical do mundo. 

◼ 1 Voucher Udemy – A maior plataforma de ensino online do mundo, com mais de 
130.000 cursos online em todas as categorias que possa imaginar! 

 

Aos membros da equipa 1.ª Classificada, será dada a primeira escolha entre os prémios 
acima. 

Aos membros da equipa 2.ª Classificada, será dada a segunda escolha entre os quatro 
prémios remanescentes, excluído o prémio escolhido pela equipa vencedora. 

Aos membros da equipa 3.ª Classificada, será dada a terceira escolha entre os três 
prémios remanescentes, excluídos os prémios escolhidos pela equipa vencedora e pela 
equipa 2ª classificada. 

Aos membros da equipa 4.ª Classificada, será dada a quarta escolha entre os dois prémios 
remanescentes, excluídos os prémios escolhidos pela equipa vencedora, e pelas equipas 
2ª e 3ª classificadas. 

Aos membros da equipa 5.ª Classificada, será atribuído o prémio remanescente. 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
A organização reserva-se o direito de alterar ou cancelar este passatempo, por motivos 
que considere justificados, assumindo a obrigação de divulgar qualquer alteração no site 
www.gdbpi.pt ou pelos canais oficiais do evento. 
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