REGULAMENTO DO PASSATEMPO

JUNTOS PELO AMBIENTE
O passatempo Juntos pelo Ambiente é promovido pela Quinta de Soalheiro, encontrando-se aberto à
participação de residentes em Portugal e Estrangeiro, encontrando-se excluída a participação de trabalhadores
ou prestadores de serviços da Quinta de Soalheiro.
O Participante deverá ler atentamente todos os termos e condições do Passatempo, uma vez que ao participar
automaticamente aceita todas as regras, termos e condições do mesmo.
O Passatempo decorrerá no período adiante fixado aplicando-se a participações registadas entre as 00:00 horas
do dia 5 de junho e as 23:59 horas do dia 30 de junho de 2019.
A participação encontra-se aberta a todas as pessoas singulares maiores de 18 anos.

Mecânica do Passatempo:
Para ganhar o prémio descrito abaixo, os participantes deverão comentar a publicação de anúncio do passatempo
com uma frase que descreva a beleza da natureza, utilizando as palavras “Soalheiro” e “passeio”, bem como
fazer gosto na publicação.
Os vencedores do Passatempo serão escolhidos pela Quinta de Soalheiro, tendo em conta o critério de
originalidade e criatividade. Não é admitida e considerada qualquer objeção ou refutação à decisão final da Quinta
de Soalheiro ou aos Termos e Condições apresentados.
Será oferecido a 3 vencedores únicos:
a) Uma visita à vinha, no seguimento do lançamento dos novos percursos pedestres.

Notas:
• O prémio não será reembolsável ou passível de troca por outro serviço/produto ou valor monetário.
• O vencedor será contactado pela Quinta de Soalheiro para a atribuição do prémio e será igualmente
anunciado no Facebook. Após ser notificado, o vencedor deverá efetuar a reserva da visita com
antecedência via e-mail para enoturismo@soalheiro.com.
• O número de participações por pessoa não é limitado. Cada pessoa pode participar quantas vezes quiser.
• Apenas serão considerados válidos os comentários publicados durante o período do passatempo.
• A Quinta de Soalheiro reserva-se o direito de apagar ou remover qualquer comentário publicado no
Facebook que infrinja o tom amigável deste Passatempo ou que deliberadamente tente viciar, em algum
momento, as regras, intuito e propósito do Passatempo.
• A Quinta de Soalheiro reserva-se o direito de corrigir, alterar, remover ou cancelar este Passatempo a
qualquer momento, sem aviso prévio e sem que tal implique o direito a qualquer indemnização e/ou
compensação a qualquer participante ou terceiros.
• Quaisquer dados pessoais fornecidos para este Passatempo serão incorporados numa base de dados da
Quinta de Soalheiro, com sede na Charneca Alvaredo, 4960-010, Melgaço.
• Qualquer situação extraordinária não prevista neste Regulamento será apreciada e decidida segundo o
exclusivo critério e arbítrio da Quinta de Soalheiro. Se tiver alguma dúvida relativa aos Termos e Condições
deste Passatempo solicitamos que, por favor, envie uma mensagem via e-mail para
comunicacao@soalheiro.com.
• O Facebook não ajudará na administração da promoção e é aceite que o serviço para administrar a
promoção é por conta e risco da Quinta de Soalheiro.

