
 
Passatempo  

“Ganhe azeite para todo o ano” 
 
 
1 - Entidades responsáveis pela campanha 
 

A Olivais do Sul levará a efeito um passatempo entre os dias 17 de novembro e 

11 de dezembro, que promove a oferta de 180 litros de azeite, nos termos e 

condições abaixo descritos. 

 

Este passatempo é válido para maiores de 18 anos, residentes em Portugal 

Continental e ilhas da Madeira e Açores. 

 

2 – A Olivais do Sul contratou a empresa BrandKey Digital Lda. (doravante 

designada por Promotora), com sede na Travessa Cova da Moura, nº 2 - 1º, 1350-

118 Lisboa, para a gestão deste passatempo.  

 

 3 - Período de duração do passatempo 
 

O passatempo decorrerá entre o dia 17 de novembro e 11 de dezembro na página 

https://www.facebook.com/olivaisdosul, através de um desafio lançado para o 

efeito. Os participantes devem submeter a sua participação até às 23:59 minutos 

do dia 11 de dezembro. 

 

4 - Destinatários do passatempo  
 

O passatempo destina-se a toda a comunidade Facebook residente em Portugal. 

 

Para garantir imparcialidade participativa, este passatempo destina-se apenas ao 

consumidor final. Está impossibilitado de participar qualquer colaborador Olivais do 

Sul e associado à promotora Brandkey Digital. 

 

 

https://www.facebook.com/olivaisdosul�


5 - Prémios  
  

Vamos oferecer 180 litros de azeite Olivais do Sul, distribuídos por 10 vencedores. 

Cada premiado ganha 18 litros de azeite Gourmet. 

 

São consideradas válidas todas as participações que decorram durante o prazo de 

participação estabelecido e respeitam as regras vigentes neste regulamento.  

 

Não serão consideradas respostas que contenham linguagem abusiva ou não 

respeitem o desafio proposto. 

 

Os vencedores devem reclamar os seus prémios até 8 de janeiro de 2016.  

 

O prémio será enviado por transportadora para a morada indicada pelos 

participantes. 

 

Os portes de envio para Portugal Continental são gratuitos. Para ilhas do 

arquipélago da Madeira e Açores o custo será suportado pelo vencedor. 

 
6 - Para participar no passatempo deverá:  
 

a) Entrar na app criada para o efeito na página de Facebook da Olivais do Sul:  

b) Ser fã da página Olivais do Sul 

c) Responder ao desafio lançado na app em questão. 

d) Pode ou não partilhar o passatempo com os amigos 

e) Cada fã poderá participar várias vezes, não sendo aceite, no entanto, 

qualquer tipo de spam na página; 

 

7 - A seleção dos vencedores será feita da seguinte forma:  

 

A originalidade e criatividade das respostas será a base para distinguir os 10 

vencedores. Esta escolha será feita por um júri Olivais do Sul. 

 

Os vencedores serão contactos através do email que nos facultaram até dia 18 de 

dezembro. 



8 - Condições Gerais:  
 

1. A participação no passatempo implica a aceitação pelos participantes dos 

termos e condições previstas no presente Regulamento.  

 

2. A Promotora reserva-se o direito de eliminar qualquer participante que esteja de 

alguma forma a violar o presente regulamento.  

 

3. Todos os participantes deverão respeitar-se entre si, mantendo boa conduta e 

fair-play. 

 

4. A Olivais do Sul reserva-se ao direito de terminar, alterar, encurtar, atrasar ou 

prolongar este passatempo a todo o tempo, no caso de ocorrer alguma atividade 

ilegal ou fraudulenta, ou algum facto externo, fora do controlo da organização, que 

afete o bom funcionamento do passatempo. Nestas circunstâncias, os 

participantes não terão direito a qualquer tipo de compensação ou explicação.  

 

5. Qualquer problema que possa existir com a plataforma do Facebook não é da 

responsabilidade da Olivais do Sul. 
 

Lisboa, 17 de novembro de 2015 


