
SPORTINO

PASSATEMPO SPORTINO OEIRAS PARQUE

A SPORTINO promove um passatempo para oferecer 1 PAR DE SAPATILHAS ATÉ 100€, a
1 pessoa maior de idade, nos termos previstos neste Regulamento.

INÍCIO:  19 de Julho de 2019
TÉRMINO: 31 de Julho de 2019

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO:
1. Duração do Passatempo
a. O Passatempo decorre de 19 de Julho de 2019 a 31 de Julho de 2019;
b. A participação é possível até às 23.59h do dia 31 de julho de 2019;
c. O vencedor será anunciado dia 1 de Agosto de 2019, na página de Facebook e do 
Instagram.

2. Regras de Participação
a. Para que a participação seja válida, a pessoa terá que:
a.1. Tirar uma fotografia na loja Sportino Oeiras Parque (Loja 2028), com um dos photo
booth presentes na loja;
a.2. Publicar a fotografia no Instagram ou Facebook, com o #sportinooeirasparque;
b. O vencedor será escolhido aleatoriamente via https://sorteador.com.br/;
c. A participação será de carácter gratuito e para participar apenas precisa de estar 
registado no FACEBOOK ou no INSTAGRAM e terá que ter o perfil público em ambas as 
redes sociais.

3. Destinatários
a. Este Passatempo destina-se a todas as pessoas maiores de idade registadas no 
FACEBOOK ou no INSTAGRAM com perfil público em ambas as redes sociais, que se 
dirijam ao interior da loja Sportino no Oeiras Parque.

4. Prémio 
a. O vencedor ganhará 1 PAR DE SAPATILHAS ATÉ 100€ à sua escolha (Restrito apenas 
a 1 artigo e limitado ao stock existente).

5. Critério de seleção e prémios

a. Será considerado vencedor quem cumprir com as regras impostas e for selecionado
pelo sistema aleatório;

b. Será entregue apenas 1 PAR DE SAPATILHAS ATÉ 100€ a 1 vencedor (Restrito 
apenas a 1 artigo e limitado ao stock existente).
c. O vencedor será contactado pela SPORTINO via mensagem privada no Facebook 
e/ou INSTAGRAM.
d. O vencedor, depois de informado, terá que fornecer os seguintes dados:
d.1. O seu Nome, Telefone/Telemóvel, email;
d.2. Os dados fornecidos não serão usados por outrem;
e. O levantamento do prémio terá de ser efetuado até dia 31/08/2019;

6. Considerações Finais
a. Toda e qualquer atividade, ainda que em forma tentada, que vise obter vantagem 
através de atos que não respeitem ou desvirtuem o objetivo da presente ação serão 
consideradas ilegais, reservando à SPORTINO o direito de anular e/ou excluir os 
correspondentes participantes.



b. A SPORTINO reserva-se ao direito de terminar, alterar, encurtar, atrasar ou 
prolongar este Passatempo a qualquer momento, no caso de ocorrer alguma atividade
ilegal ou fraudulenta ou algum facto externo, fora do controlo das respetivas 
organizações. Nestas circunstâncias, os participantes não terão direito a qualquer tipo 
de compensação.
c. A participação no Passatempo implica a aceitação pelos participantes dos termos e 
condições previstas no presente regulamento.
d. A SPORTINO reserva-se ao direito de eliminar definitiva e irrevogavelmente 
qualquer participante que esteja de alguma forma a violar o presente Regulamento.
e. Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela SPORTINO e das 
suas decisões não caberá recurso.


