REGULAMENTO – PASSATEMPO DIA DO PAI
MARÇO 2021

1. Descrição
O sorteio é uma iniciativa da marca de vinhos Destalo e destina-se a reforçar a sua
presença e a sua proximidade ao mercado-alvo na sua página de Instagram
@destalowine em https://www.instagram.com/destalowine/.
1.1 O sorteio destina-se ao público maior de 18 anos de idade, sendo a participação
exclusiva aos seguidores da página de Instagram @destalowine;
1.2 Apenas os seguidores da página de Instagram @destalowine podem participar;
1.3 O sorteio é apenas válido para residentes em Portugal Continental, ao que se
exclui as Ilhas;
1.4 O período de participação no sorteio tem início no dia 10 de Março de 2021 a
partir da data da publicação na página de Instagram @destalowine e fim no dia
15 de Março às 23:59h.
2. Pré-requisitos e execução
a. A participação no sorteio implica o cumprimento de todos os requisitos
abaixo indicados.
i. Seguir a página de Instagram @destalowine;
ii. Identificar 2 familiares/amigos na caixa dos comentários;
iii. A participação implica uma idade igual ou superior a 18 anos de
idade;
iv. A participação implica a residência em Portugal Continental, por
questões de logística e entrega do prémio aos vencedores;
v. Haverá apenas 1 vencedor, que será apurado aleatoriamente e
identificado na publicação do dia seguinte ao fim do passatempo,
disposta nas redes sociais da marca, particularmente nas Stories e
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disponível para visualização num período de 24h e ainda escrito na
caixa de comentários da publicação em questão;
vi. O autor do comentário vencedor será ainda contactado para
combinar a entrega do prémio e decidir a frase do cartão
personalizado de envio ao pai, numa única morada à sua escolha,
desde que a entrega seja feita em território continental português.
vii. A

distribuição

do

prémio

pelos

demais

será

da

inteira

responsabilidade do autor do comentário premiado.
viii. Caso o vencedor não reclame, num prazo de 2 dias, o seu prémio
este será automaticamente atribuído a outro participante, escolhido
aleatoriamente;

3. Fatores de desclassificação
a. É expressamente proibido assumir a identidade de outra pessoa ou atuar
ilicitamente em nome ou em representação de alguém assim como o uso de
perfis falsos ou criados para o efeito deste sorteio;
b. Serão excluídos todos os participantes que não sigam escrupulosamente os
termos deste Regulamento;
c. Serão excluídos participantes que dupliquem a sua participação no sorteio;
d. Serão excluídos todos os participantes que urjam defraudar ou sabotar o
bom funcionamento deste sorteio;
e. Serão

excluídos

comentários

ofensivos

da

publicação,

sendo

automaticamente considerados como desclassificados.
4. Prémio
a. Existe apenas 1 autor do comentário vencedor do prémio, que será escolhido
aleatoriamente;
b. O prémio será um Pack de Degustação de Vinho Verde, constituído por 3
garrafas de Vinho Verde, 3 bases para copos e 1 saco de pano da marca
2

Destalo, com a oferta de um cartão personalizado com uma mensagem
definida pelo vencedor.

5. Privacidade e uso de dados pessoais
a. Os participantes reconhecem a sua participação como pública;
b. Os participantes autorizam que os dados fornecidos para efeitos de
atribuição de prémio sejam tratados única e exclusivamente para a
atribuição do prémio, garantindo a sua protecção, confidencialidade e o seu
direito à privacidade.
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