Regulamento do passatempo: Quem no Lago Cai, com um carro sai
1.

O Lago Discount que, de agora em diante e para efeitos do presente passatempo se designará por Lago, vai levar a
efeito, a partir de 23 de novembro 2019 a 6 de Janeiro de 2020, um passatempo que denominou de "Quem no Lago
Cai, com um carro sai” o qual obedecerá às condições que a seguir se indicam.

2.

Regras de participação
a. O presente passatempo "Quem no Lago Cai, com um carro sai” destina-se a todos os indivíduos residentes em
Portugal Continental e/ou Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores com idade igual ou superior a 18
(dezoito) anos. Exclui-se deste grupo os indivíduos que se enquadrem nos seguintes parâmetros
i. Sócios, administradores e funcionários da firma promotora do presente passatempo, assim como seus
familiares diretos.
ii. Sócios, administradores e funcionários das lojas do Lago, assim como seus familiares diretos.
iii. Sócios, administradores e funcionários dos prestadores de serviços do Lago, assim como seus
familiares diretos.
b. A participação no presente passatempo encontra-se sujeita à inscrição, por meio de preenchimento do cupão
de participação com frase criativa e talão de compra efetuada entre 23 de novembro 2019 a 6 de janeiro de
2020, nas lojas aderentes.
c. Apenas os talões de compras efectuadas nas lojas aderentes serão considerados válidos para participação.
d. As lojas aderentes a este passatempo são as abaixo listadas,
i. Atôla
ii. Centroxogo
iii. JPM
iv. Continente
v. Fun Park - Bowling House
vi. Inovlar
vii. Karting Indoor
viii. Kids Only
ix. Laser Game
x. Maxmat
xi. Miranda Competições
xii. Mo
xiii. Multifashion
xiv. Mundo Dos Fatos
xv. Decorati
xvi. Os.Car – Collision Repair
xvii. Restaurante Pinto
xviii. Snack Bar Pinto
xix. Tifossi
xx. Tuff4x4
xxi. Worten
xxii. Sítio Do Móvel
xxiii. Clicks Da Lúcia
e. Cada talão de compra de valor igual ou superior a 25€ dá direito a uma, e apenas a uma, participação, a ser
colocada, junto o cupão, devidamente preenchido no espaço do Concurso.
f. Não é possível juntar o valor de vários talões de compra para atingir os 25€.
g. O(s) cupões de participação estão disponíveis em todas as lojas aderentes.
h. Os participantes deverão preencher o cupão com os seus dados pessoais e uma frase que explique porque
merece receber o carro, usando as palavras “Lago Discount”, “Natal” e “Carro”.
i. Depois de preenchido o cupão de participação deve ser inserido na tômbola assinalada para o efeito.
j. Cada participante poderá participar mais que uma vez no presente passatempo.
k. As segundas participações que venham a ser apresentadas pelos mesmos participantes não podem ser
repetitivas e apenas serão consideradas como válidas e aceites as participações que se encontrem de acordo
com o presente regulamento.

l.

As participações com frases que não contenham todas as palavras: "Lago Discount"; "Natal" e "Carro" serão
automaticamente desclassificadas.
m. Só são considerados válidos os cupões legíveis e devidamente preenchidos.
n. Não serão considerados válidos cupões com frases que, que pela sua apresentação, linguagem utilizada ou
outros aspetos possam ser consideradas ofensivas aos bons costumes, regras de boa educação e/ou lesivas de
direitos de terceiros, sendo que o não cumprimento de tal obrigação atribui ao Lago plena legitimidade para
não considerar aceites e válidas as respetivas participações.
o. Todos os participantes do presente passatempo serão responsáveis pelos dados e elementos que venham a
facultar no âmbito do mesmo, comprometendo-se, nomeadamente, a não facultar frases, textos, mensagens
ou imagens que coloquem em causa direitos de terceiros, nomeadamente direitos de autor, ou que se
encontrem ao abrigo de propriedade intelectual.
p. A autorização para a divulgação das participações apresentadas ao abrigo do presente passatempo, bem como
das respetivas fotografias, frases ou textos, é concedida por cada participante, de livre e espontânea vontade,
aquando da sua candidatura, não sendo por tal facto exigível qualquer compensação e/ou retribuição do Lago.
q. As participações que venham a ser apresentadas no âmbito do presente passatempo só serão consideradas
válidas e aceites se respeitarem, integralmente, todas as condições estabelecidas no presente regulamento.
3.

Seleção do Vencedor e Publicação
a.

Todas as participações que, no decorrer do presente passatempo, cumpram, simultânea e integralmente,
todos os requisitos estabelecidos no presente regulamento serão considerados como válidas, as quais serão
posteriormente analisadas e avaliadas por um Júri constituído para o efeito, o qual selecionará as dez
participações finalistas de onde destacarão uma participação vencedora e nove participações suplentes. Estas
participações finalistas serão as que o júri considerem ser as mais natalícias, criativas e divertidas.

b.

A determinação das participações finalistas e a vencedora do presente passatempo será processada por um
Júri, constituído por:
i.

1 elemento da administração do Lago;

ii. 1 elemento da agência de comunicação;
c.

O Júri terá em consideração os seguintes fatores, para a avaliação da participação:
i. A relevância do texto com o tema do presente passatempo –justificar porque merece receber o carro;
ii. A utilização das palavras: "Lago Discount"; "Natal" e "Carro"
iii. A originalidade e criatividade e associação ao Natal das participações que venham a ser apresentados
no âmbito do presente passatempo;
iv. Integral conformidade da participação para com as regras estabelecidas no presente regulamento.

4.

d.

A decisão do Júri será comunicada até dia 16 de janeiro de 2019

e.

O vencedor será contactado através dos dados de contacto fornecidos no cupão de participação com as
instruções para receber o prémio até ao dia 16 de janeiro de 2019

f.

Caso o prémio não seja reclamado dentro do prazo de 20 dias uteis do contacto inicial, o vencedor perde
direito ao prémio e passa para o finalista suplente e assim sucessivamente.

g.

No caso de, até ao final do ano, o prémio ainda não tenha sido atribuído será doado a uma instituição de
caridade.

h.

A decisão do Júri no âmbito do presente passatempo é soberana e não admite recurso, facto esse que se
considera previamente esclarecido junto de todos os participantes e aceite por estes.

Prémio
a. No âmbito do presente passatempo será determinada a participação vencedora sendo-lhe atribuída o seguinte
prémio:
i. Um carro Renault Twingo Zen 75

b.
c.

As condições para levantamento do carro serão comunicadas aquando a reclamação do prémio.
O prémio objeto do presente passatempo é pessoal e intransmissível, não sendo remível em dinheiro.

5.

Código de Conduta
a. No âmbito do presente passatempo, o Lago não poderá ser responsabilizado por quaisquer atos ilícitos que
venham a ser desenvolvidos pelos participantes, quaisquer outros intervenientes ou terceiros, quer durante a
realização do presente passatempo, quer após o seu termo, nomeadamente:
i. A apresentação de imagens, frases, textos e/ou mensagens que apelem, direta ou indiretamente, ao
racismo, xenofobia, ou qualquer outro tipo de discriminação ou preconceito de qualquer natureza;
ii. A elaboração e apresentação de imagens, frases, textos e/ou mensagens que, direta ou
indiretamente, tenham carácter ofensivo, violento, ou de teor sexual;
iii. A elaboração e apresentação de imagens, frases, textos e/ou mensagens que visem o incentivo à
realização de distúrbios de ordem pública;
iv. A apresentação de imagens, frases, textos e/ou mensagens que violem direitos de autor, direitos
conexos e/ou de propriedade intelectual de terceiros, sendo expressamente proibida a apresentação
de imagens, frases ou textos que não sejam propriedade do respetivo participante do presente
passatempo e/ou sem prévia e expressa autorização do seu respetivo titular.

6.

Considerações Finais
a. Toda e qualquer atividade, ainda que de forma tentada, que vise obter vantagem através de atos que não
respeitem ou desvirtuem o objetivo do passatempo em apreço e/ou que violem o disposto no presente
regulamento serão consideradas ilegais, reservando-se o Lago no direito de excluir as correspondentes
participações, podendo ainda ser acionados todos os mecanismos legais que se considerem por necessários.
b. A cedência dos direitos de autor consagrada na presente cláusula, bem como a autorização para a divulgação e
utilização das frases e/ou textos apresentados no âmbito do presente passatempo, é concedida pelos
respetivos participantes, de livre e espontânea vontade, aquando da sua candidatura.
c. O presente regulamento encontra-se disponível na página web do Lago.
d. O Lago não poderá ser responsabilizado por quaisquer atos praticados pelos participantes do presente
passatempo, nomeadamente no que respeita à utilização de frases, textos ou demais elementos pertencentes
a terceiros.
e. Os elementos solicitados são obrigatórios para a participação neste passatempo, sendo que os dados pessoais
que venham a ser fornecidos no âmbito do mesmo serão tratados com pleno respeito pela legislação de
proteção dos dados pessoais, nomeadamente a Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, e a Lei n.º 41/2004, de 18 de
agosto, sendo que a participação no presente passatempo pressupõe o pleno conhecimento e aceitação do
seguinte:
i. Os participantes aceitam que o fornecimento dos dados é necessário e obrigatório para efeitos de
processamento do presente passatempo. Os dados dos vencedores serão inseridos num ficheiro
informático da responsabilidade do Lago e da empresa promotora deste passatempo;
ii. O Lago garante a segurança e confidencialidade do tratamento de todos os dados pessoais que
venham a ser fornecidos pelos participantes no âmbito do presente passatempo, não os cedendo a
terceiros;
iii. Aos efetivos titulares dos dados pessoais que venham a ser fornecidos no âmbito do presente
passatempo é garantindo o direito de acesso, retificação e cancelamento desses mesmos dados,
direitos esses que podem ser exercidos, pessoalmente ou por escrito, junto da morada indicada como
sede do Lago;
iv. Os dados de identificação pessoal obtidos poderão ser disponibilizados para o apuramento de
responsabilidade civil e criminal, mediante solicitação da autoridade judiciária competente, nos
termos da legislação aplicável.
f.

O Lago reserva-se no direito de, a todo o tempo, terminar, alterar, encurtar, atrasar ou prolongar o
passatempo objeto do presente regulamento, no caso de ocorrer alguma atividade ilegal ou fraudulenta, ou
algum facto externo, fora do controlo da organização e que afete o bom funcionamento do presente
passatempo, casos que os participantes não terão direito a qualquer tipo de compensação.

g.

h.

O Lago reserva-se o direito de eliminar qualquer participação que, de alguma forma, viole o disposto no
presente regulamento.
Os possíveis casos omissos, assim como qualquer outra questão relacionada com o decorrer do passatempo,
serão apreciadas e decididas, de modo inapelável, pela entidade promotora do passatempo.
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