
RegulamentoGiveaway Instagram
eFacebook

OLisboaCamping&Bungalows vai levar acaboumpassatempodesignado
HABILITA-TEAGANHARBILHETESPARAOMEOKALORAMAqueobedecerá
àscondiçõesqueaseguir se indicam.

1.Objetivo

O objetivo do presente passatempoa ser realizado na conta de Instagram e
Facebook do LisboaCamping&Bungalowsé depromover amarcaeoferecer dois
bilhetes, para odia 01/09/2022, dofestival Meo Kalorama.

2. DuraçãodoPassatempo

O passatempoHABILITA-TEAGANHARBILHETESPARAOMEOKALORAMA , será
realizadoentre22/08/22 apartirdas18h00e 28/08/22às23h00,dePortugal
Continental.

3. DestinatáriosdoPassatempo

3.1.O presente passatempo destina-sea todos os utilizadores que acedam à
conta de InstagramouFacebookdo LisboaCamping&Bungalows, residentes no
espaço territorial portuguêse que forneçamosdadossolicitadosdeacordocomo
presente regulamento.

3.2.Aparticipação demenoresde18anos fica sujeita aautorizaçãoassinadado
representante legal.

3.3.Nãosãoelegíveisparaparticiparnestepassatempo,colaboradoresdo Lisboa
Camping&Bungalows.

4. Regrasdeparticipação edefuncionamento

4.1. Para que a participação seja válida, será necessário que o participante
cumpratodasas regrasdopresente passatempo.

4.2. A participação no Passatempo consiste em identificar três amigos nos
comentários, seguir a conta de Instagram ou Facebook do Lisboa Camping &
Bungalows e partilhar a publicação nashistórias.

4.3. Ao fornecer todos os dados solicitados neste passatempo, o participante,
declara asuaaceitação, integral esemreservas, dostermosecondiçõesdescritos
noregulamentodapágina.



4.4.Cadaparticipanteapenaspodeparticiparumaúnicavez.

4.5.O vencedor será escolhido por sorteio a realizar dia 30/08/2022.

4.6.Ocomentáriodeveser feito, exclusivamente,napublicaçãodopassatempo.
Qualquerparticipaçãoenviadaporoutra via nãoserácontabilizada.

5. Divulgaçãoereceçãodo(s)prémio(s)

5.1. A participação vencedora será premiada com dois bilhetes, para o dia
01/09/22,dofestival MeoKalorama.

5.2.Aparticipação vencedora seráanunciadano InstagramouFacebookdoLisboa
Camping&Bungalowsnodia30deagosto de2022às21hnoscomentários da
publicação.

5.3.O LisboaCamping&Bungalowscompromete-sea responder àsmensagens
privadas enviadaspelosvencedores, noprazode10diasúteis.

5.4. Será oferecido apenas 1 prémio por perfil único do Instagramou
Facebook, nome oumorada.

6. Tratamentodedadospessoais

6.1.OLisboaCamping&Bungalows respeita alegislaçãoemvigorsobreproteção
deDadosPessoais, em particular o Regulamento (EU)2016/679do Parlamento
Europeu e doConselhode 27de abril de 2016,relativo à proteção daspessoas
singularesnoquedizrespeito ao tratamentodedadospessoais(adiante “RGPD”).

6.2. Os elementos solicitados no artigo 4.2º do presente Regulamento são
obrigatóriosparaaparticipação noPassatempo.

6.3.Osdados pessoaisdos vencedores que serão recolhidos vão ser inseridos
numsistema informático da responsabilidade doLisboaCamping&Bungalows
e destinam-seaoprocessamentodopresente passatempo.

6.4.OLisboaCamping&Bungalowsnãocederá elementosa terceiros.

7.AtosIlícitos

7.1.OLisboaCamping&Bungalows eliminará edenunciaráperante aentidade
Instagramtodososparticipantesquepratiquematos ilícitos.

7.2. Para efeitos do disposto no número anterior, constituem “atos ilícitos”,
designadamente,osseguintesatos:



a) Mensagens que apelem ao racismo, xenofobia, ou qualquer outro tipo de
discriminaçãooupreconceitodequalquernatureza;

b)Mensagensde carácter ofensivo, violento, oude teor sexual;

c) Criação de rotinas ou sub-rotinas, por meios informáticos, que possam
desvirtuar a real naturezadoPassatempo;

d) Difamação, injúrias, ameaças e/ou abuso do nome e/ou imagem dos
utilizadores da página e/ou da notoriedade e prestígio da marca e/ou outros
direitosdepropriedadeindustrial;

e) Utilizaçãodapáginaparapropósitospolíticos, religiososoucomerciais;

f) Publicaçãodemensagensrepetidasenãoconstrutivas;

g)Distúrbiosdeordempúblicaqueenglobem,porexemplo,spamming,envio de
cartas comerciais não solicitadas ou correntes por mensagens privadas ou
públicas; apresentaçãodepáginasilegais, flooding,entre outros.

8. ConsideraçõesFinais

8.1. O Lisboa Camping & Bungalows reserva-se no direito de suspender ou
alterar, a qualquer momento,o presente regulamento, sempreque entender
necessário, tornando-se asalterações efetivas apósa suapublicação na
respetiva páginade Instagram ou Facebook.

8.2. A participação no presente passatempo implica a aceitação pelos
participantes dos termos e condições previstos no presente regulamento e a
autorizaçãoconcedidapor cadaparticipante, tendoemvista adivulgaçãodoseu
nomeenquantovencedor.

8.3.Qualquerinfraçãoaopresente regulamentopoderálevar ànãoatribuiçãodo
prémioao infrator.

8.4.O(s) prémio(s) atribuídosnãosãotransmissíveisnemredimíveis emdinheiro.

8.5. O Lisboa Camping & Bungalows não será responsável por participações
não recebidas, não reconhecidasou não recebidascorretamente ou
tempestivamente.

8.6.OLisboaCamping&Bungalowsnão será responsável pela impossibilidade
de participação naaçãodevidoa falhasouerrosderede,pela impossibilidade/
dificuldadedeacessoounãodisponibilidades daaplicação dopassatempono
InstagramouFacebook,nemsobreasua compatibilidade com os sistemas
operativos,programas informáticosutilizados para acesso à Internet, respetivas
configuraçõesdos terminais e/oucapacidadedeacessoà internet dos
participantes nopassatempoouutilizadores.



8.7.ApesardeoLisboaCamping&Bungalowsseesforçarporgarantir amaior
segurançapossívelna recolha dosdadossolicitados, a Internet nãopermite
garantiasde segurançae, comotal, não podemosgarantir a segurança
completa, correndo o risco dosdados fornecidos serem vistos, utilizados ou
alterados por terceiros nãoautorizados.

8.8. 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-seo Lisboa Camping &
Bungalows no direito de anular e/ouexcluir oscorrespondentes participantes;

8.9.OLisboaCamping&Bungalowsnãopoderá ser responsabilizadoporuma
eventual interrupçãodopassatempo,devidoaproblemastécnicosouproblemas
queestãopara alémdoseucontrolo.

8.10. As regras constantes do presente regulamento destinam-se a regular a
relação entre o LisboaCamping&Bungalows e osparticipantes neste
passatempo,semprejuízoda aplicação das regras próprias do Instagramedo
Facebook, designadamente dos Termos eCondições de Utilização e da Política
de Privacidade do mesmo, que os participantes deverão obrigatoriamente
conhecer e que se encontramdisponíveis emqualquer páginadoInstagram ou
Facebook.

8.11.Oscasosomissosnopresente regulamentoserão resolvidospeloLisboa
Camping&Bungalowsedassuasdecisõesnãocaberá recurso.

Lisboa, 22 deagostode2022


