REGULAMENTO PASSATEMPO
“NATAL É COM A COELHO & DIAS À MESA”

A Coelho&Dias, S.A., vai realizar a partir das 18h do dia 13/12/2021, até às 18h do dia
22/12/2021,
um
passatempo
na
sua
página
de
Facebook,
https://www.facebook.com/coelhoedias , onde pretende premiar um dos seus seguidores, com
um cabaz de produtos Coelho&Dias, alusivos a esta época festiva, para ajudar na preparação de
um delicioso banquete natalício!
O passatempo obedecerá às seguintes condições que se apresentam de seguida:
1. ÂMBITO E DURAÇÃO
1.1– O presente passatempo é uma ação promovida pela Coelho&Dias, S.A. e tem como objetivo
premiar 1 fã com um cabaz de produtos da marca.
1.2 – Destina-se a todos os indivíduos maiores de 18 anos, registados na rede social Facebook.
1.3 - O passatempo vai decorrer entre o dia 13/12/2021 e o dia 22/12/2021 na página de
Facebook da empresa ( https://www.facebook.com/coelhoedias ).
1.4 – Só será válida a participação através de interação com a publicação original do passatempo.
1.5 – Passatempo válido para entrega de prémio em Portugal Continental.
2. PARTICIPAÇÃO
2.1 – Para ser considerada válida a participação no passatempo, o utilizador deve:
OBRIGATÓRIO:
- Seguir a Página https://www.facebook.com/coelhoedias;
- Seguir a Página https://www.instagram.com/coelho_e_dias/
- Colocar Gosto na publicação original;
- Marcar 3 amigos na publicação original do passatempo (poderá participar as vezes que
pretender, desde que não repita os amigos selecionados);
NÃO SENDO OBRIGATÓRIO, ficaremos agradecidos com a vossa disponibilidade para:
- Partilhar o passatempo nos perfis pessoais ou stories;
3. PRÉMIO
3.1 – O prémio a atribuir ao vencedor será um cabaz de produtos Coelho&Dias, com 2 a 3
produtos alusivos a esta época, não podendo ser alvo de troca.

4. SELEÇÃO DOS VENCEDORES
4.1 – O vencedor será escolhido num processo de escolha aleatória, auxiliada pela ferramenta
Comment Picker, garantindo a máxima transparência nesta seleção.
Apenas serão consideradas válidas as respostas que sejam submetidas através de resposta à
publicação original.
5. ANÚNCIO DO VENCEDOR
5.1 – O vencedor do passatempo será anunciado na página de Facebook da Coelho&Dias, até às
18h do dia 22/12/2021.
5.2 - O vencedor deverá enviar os seus dados pessoais (nome completo, morada e contacto
telefónico) através de mensagem privada para a página de Facebook da Coelho&Dias. Caso não
aconteça, será feita uma nova tentativa de contacto ao vencedor. Se mesmo assim não se
verificar resposta, atribuiremos o prémio a outro participante.
6- ENTREGA DO PRÉMIO
6.1 – A entrega do prémio será acordada com o vencedor, sendo possível o envio através de
transportadora para morada indicada, ou entrega por parte da rede de distribuição da empresa.
7. CÓDIGO DE CONDUTA
7.1 - A Coelho&Dias, eliminará e denunciará perante a entidade Facebook todos os participantes
que pratiquem actos ilícitos, nomeadamente:
- Mensagens que apelem ao racismo, xenofobia, ou qualquer outro tipo de
discriminação ou preconceito de qualquer natureza.
- Mensagens de carácter ofensivo, violento ou de teor sexual.
- Criação de rotinas ou sub-rotinas, por meios informáticos, que possam desvirtuar a real
natureza do passatempo.
- 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 direitos de propriedade industrial.
- Utilização da página para propósitos políticos, religiosos ou comerciais.
- Publicação de mensagens repetidas e não construtivas.
- Distúrbios de ordem pública que englobem spamming, envio de cartas comerciais não
solicitadas ou correntes por mensagens privadas ou públicas; apresentação de páginas ilegais,
fooding, etc.
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
8.1. - A Coelho&Dias, 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 da organização, que afete o bom
funcionamento do mesmo. Nestas circunstâncias, os participantes não terão direito a qualquer
tipo de compensação.

8.2. - A participação no passatempo implica a aceitação pelos participantes dos termos e
condições previstas no presente regulamento.
8.3. - A Coelho&Dias, reserva-se ao direito de eliminar definitiva e irrevogavelmente qualquer
participante que esteja de alguma forma a violar o presente regulamento.
8.4. - Os elementos solicitados são obrigatórios para a participação. Os dados pessoais serão
inseridos num ficheiro informático da responsabilidade da Coelho&Dias e destinam-se ao
processamento do presente passatempo, podendo futuramente ser utilizados em
comunicações da marca. A Coelho&Dias não cede esses elementos a terceiros. Podendo esses
dados serem eliminados da nossa base de dados, caso seja solicitado pelo titular, através de
email enviado para marketing@coelhoedias.pt.
8.5. - Este passatempo não é de forma alguma promovido, patrocinado, aprovado ou
administrado pelo Facebook.

Viseu, 13 de dezembro de 2021

