#HAJAAMOR - Passatempo Sagres
I REGULAMENTO DO PASSATEMPO
A BENFICA MULTIMÉDIA S.A., localizada no Estádio do Sport Lisboa e Benfica - Porta18,
Av. Eusébio da Silva Ferreira 1500-313, Lisboa–PORTUGAL, matriculada sob o Nº12055 na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número de pessoa coletiva
505564424, deseja levar a efeito, em parceria com a SCC – Sociedade Central de
Cervejas e Bebidas, S.A., sociedade comercial anónima com sede na Estrada da
Alfarrobeira, n.º 51, 2625-244 Vialonga, registada na Conservatória Comercial de Vila
Franca de Xira sob o número único de matrícula e de pessoa colectiva 511147236, a
partir do dia 24/07/2020, o passatempo HajaJamor que se regerá pelo disposto nas
cláusulas seguintes:
O passatempo decorrerá das 19h00 de 24 de Julho até às 23h59 de dia 28 de Julho
2020.

1.

Destinatários

1.1. A Promoção destina-se a todos os residentes em Portugal continental, com
idade superior a 18 anos.

1.2. Não serão atribuídos prémios a funcionários (e aos seus cônjuges e parentes) de
qualquer sociedade que participe na organização do Passatempo, desde que
estejam diretamente ligados às atividades relativas do Passatempo.

2. Prémios para os vencedores:
2.

O prémio a atribuir no âmbito desta Promoção consiste numa experiência para

assistir no Estádio do Jamor à transmissão da final da Taça de Portugal com mais 4
amigos.

2.2. No âmbito do presente passatempo será atribuído 1 (um) prémio.
2.3. Todos os demais custos em que o vencedor incorra com vista ao gozo do Prémio,
ou no âmbito do mesmo, serão da sua exclusiva responsabilidade.

2.4. O Prémio deverá ser gozado obrigatoriamente pelo vencedor, não podendo ser
cedido nem trocado por dinheiro.

3.

Descrição e objetivos do Passatempo

3.1. O Passatempo tem como objetivo premiar o melhor participante que demonstre
o seu amor pelo Benfica, por qualquer meio (fotografia, vídeo, texto ou outro meio à
escolha do participante) através do Instagram. O/a vencedor/a irá ganhar uma
experiência para assistir no Estádio do Jamor à transmissão da final da Taça de
Portugal com mais 4 amigos.

3.2. Os posts relativos a esta Promoção estarão devidamente identificados no feed
do Instagram® do SL Benfica com a referência “#HajaAmor”.

3.3. A mecânica de participação no Passatempo só constará explicitamente
detalhada neste regulamento.

3.4. Os termos e requisitos de participação e a composição do prémio encontramse melhor descritos nos termos dos pontos infra.

4. Como participar:
4.1 O passatempo decorre exclusivamente no Instagram.
4.2 Para participar nesta Promoção, os interessados que cumpram os requisitos
previstos no ponto 1 supra e demais requisitos previstos neste Regulamento,
deverão:
a)

Ter perfil no Instagram® definido como público.

b)

Demonstrar, por qualquer meio (fotografia, texto, vídeo ou outro
meio à escolha do participante), durante o Período do
Passatempo, através de um post no feed do Instagram, o amor
pelo Benfica, identificando o @slbenﬁca e usando a #HajaAmor.

c) Não existem limites para o número de participações individuais
por cada participante.

4.3. A participação na presente Promoção pressupõe e implica que o participante
declara e garante:

a) Que é o/a autor/a do(s) post(s) submetido(s), incluindo todos os materiais, de
qualquer natureza, nele(s) incluído(s) para efeitos de participação no presente
Passatempo, e que tal post(s) submetido(s) é(são) criação original, inédita e não foi
utilizada(s) para efeitos de participação noutra promoção, passatempo, iniciativa
ou concurso de terceiros ou da própria Promotora;

b) Que a sua participação não viola quaisquer direitos de terceiros, nomeadamente,
direitos de autor, marcas, ou qualquer outro direito de propriedade intelectual, de
privacidade, publicidade ou de índole contratual independentemente da sua
natureza;

c) Que, no caso de a sua fotografia/vídeo incluir imagem de outra(s) pessoa(s),
terceiro(s) para efeitos do presente Regulamento, (i) obteve previamente o
consentimento e todas as necessárias autorizações da(s) pessoa(s) captadas para
a utilização da fotografia ou do vídeo neste Passatempo e para a utilização da/o
mesma/o pela Promotora, sociedades que com elas estejam em relação de grupo,
ou por terceiros contratados, nomeadamente a Organizadora, e (ii) o(s) terceiro(s)
cuja imagem foi captada e utilizada para efeitos de participação têm mais de 18
anos;

d) Que a sua participação não viola os termos e condições do presente Regulamento,
nem quaisquer leis aplicáveis ou qualquer outra regulamentação, orientação, ou
norma aplicável;

e) Que a sua participação não contém quaisquer elementos promocionais não
solicitados ou não autorizados, campanhas políticas, publicidade, ou qualquer outra
forma de solicitação;

f)

Que a sua participação não contém qualquer material ofensivo, difamatório,
ameaçador, abusivo, vulgar, sexista, discriminatório ou inapropriado, nem se destina
a promover ou incitar comportamentos violentos, perigosos ou anti-sociais.

4.4. As participações submetidas no Instagram® serão validadas pela Promotora que
verificará se as mesmas cumprem todos os requisitos do presente Regulamento.

4.5. Apenas serão consideradas válidas as participações ocorridas no Período do
Passatempo e que cumpram todos os requisitos do presente Regulamento. A

decisão de considerar como inválida qualquer das participações não confere ao
participante o direito a qualquer compensação.

4.6. Não há limite de participações pelo que, desde que cumpra os requisitos de
participação, cada participante poderá publicar vários posts sendo que,
independentemente

do

número,

apenas

existirá

1

(um)

vencedor,

e

consequentemente, 1 (um) prémio.

4.7. As participações podem ser realizadas em forma de texto, foto, vídeo, gif, emoji ou
outra forma de expressão à escolha do participante, desde que cumpra todos os
requisitos supramencionados.

4.8. A Promotora reserva-se no direito de interromper o Passatempo quando achar
conveniente, sem que tal interrupção confira aos participantes o direito a qualquer
compensação.

5.

Vencedores

5.1.

Um júri composto pela Benfica Multimédia e Sociedade Central de Cervejas

escolherá a melhor demonstração de amor pelo Benfica, tendo em conta,
nomeadamente, os seguintes critérios: o envolvimento, de forma criativa e original, da
marca Benfica, seja de que forma for.

5.2.

Após ser selecionado, o participante vencedor será contactado através de um

mensagem privada no Instagram, no prazo máximo de 1 (um) dia após o termo do
Período do Passatempo.

5.3.

Os participantes que sejam identificados nos termos do ponto anterior deverão,

no prazo máximo de 12 (doze) horas enviar mensagem privada com (i) a identificação
dos seus dados pessoais (nome completo, data de nascimento, morada e código
postal, endereço de correio eletrónico e contacto telefónico) e (ii) cópia do seu
documento de identificação (Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão). O envio dos
dados pessoais incompletos ou a falta de envio de cópia do documento de
identificação pode levar à anulação da participação e à consequente perda do
estatuto de vencedor e do prémio, sem direito a qualquer compensação.

5.4.

Decorrido o prazo referido no ponto anterior sem que o participante envie

mensagem privada para o Instagram® com os elementos referidos, ou caso responda
renunciando ao prémio, perderá o seu estatuto de vencedor e, por conseguinte, o

direito ao prémio, ainda que tenha sido identificado como um dos vencedores. Neste
caso, será anunciado, do mesmo modo em que foi anunciado o vencedor, um suplente
que passará a ser o vencedor do Passatempo. O participante que for anunciado como
suplente deverá enviar uma mensagem privada, nos termos e com os dados indicados
para os vencedores no ponto 5.3 supra.

5.5.

O vencedor autoriza a Promotora, a Organizadora e/ou terceiros por estas

contratados a proceder à cobertura desta experiência através de vídeo, áudio e/ou
fotografia, sem qualquer contrapartida e cedendo os respetivos direitos de imagem, voz
e/ou nome, seguindo-se posteriormente a sua publicação, reprodução, impressão,
edição, alteração, divulgação, utilização e exploração sem limite temporal, em
qualquer meio ou suporte que a Promotora ou a Organizadora considerem
conveniente, designadamente, nas redes sociais, e outros meios que possam vir a ser
pertinentes para efeitos de utilização para fins comerciais.

II DISPOSIÇÕES GERAIS
1. À Benfica Multimédia reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar a oferta,
caso ocorram circunstâncias de força maior.
2. Toda e qualquer atuação ilícita e ilegal para obter qualquer vantagem no decorrer
da atribuição da oferta será considerada fraudulenta.
3. A Benfica Multimédia reserva-se o direito de excluir o Interessado. Todos os atos
fraudulentos serão comunicados às autoridades competentes e poderão ser objeto
de Ação Judicial.
4. Caso ocorra uma situação não prevista nesta oferta, a Benfica Multimédia integrará
a respetiva lacuna de acordo com os princípios e regras presentes nesta oferta,
reservando-se o direito de efetuar qualquer modificação na realização da oferta, e
prolongá-lo ou suspendê-lo sem qualquer aviso prévio, caso ocorra um motivo de
força maior. A Benfica Multimédia não será responsável por qualquer erro, humano
ou técnico, que possa ocorrer durante o processamento da oferta, e exonera-se de
qualquer responsabilidade daí emergente.
5. Competirá única e exclusivamente à Benfica Multimédia tomar decisões sobre a
oferta, sendo essas decisões irrecorríveis, nos termos legais. Os Interessado não
poderão contestar quaisquer decisões que sejam tomadas a este respeito,
comprometendo-se a seguir as instruções e orientações que lhe sejam dadas por
aquelas entidades ou pelos seus representantes.
6. Pressupõe-se o conhecimento e a aceitação integral e sem reservas das condições
desta oferta.

7. No ato de participação da oferta o mesmo compromete-se a ceder os direitos de
imagem, tanto do vídeo de participação como de outras imagens recolhidas
relacionadas com a oferta, caso a Benfica Multimédia queira realizar entrevistas,
imagens e fotografias para utilização na promoção das suas ofertas, e/ou nos seus
suportes comunicacionais.

III DADOS PESSOAIS E CONDIÇÕES FINAIS
1. No âmbito da presente oferta e sempre que o interessado forneça os seus dados
pessoais, os mesmos serão tratados automaticamente pela Benfica Multimédia, nos
termos da Lei n.º 67/98 de 26 de Outubro, e utilizados exclusivamente para
realização de todos os procedimentos inerentes a oferta e receção da oferta. A
Benfica Multimédia garante aos interessados o direito de acesso aos seus dados,
respetiva retificação e eliminação.
2. A Benfica Multimédia reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, a
presente oferta, sempre que entender necessário, tornando as alterações efetivas
de imediato após a sua publicação.
3. Os funcionários e colaboradores da Benfica Multimédia, ou de empresas envolvidas
diretamente nesta oferta, não poderão receber a oferta. O mesmo se aplica a todos
aqueles que se encontrem objetivamente em condições de beneficiarem
ilegitimamente de informação privilegiada e não pública, relacionada com a
oferta;
4. À Benfica Multimédia reserva-se o direito de desclassificar os interessados que,
deliberadamente, tentem viciar, em algum momento, o espírito da oferta.
5. Qualquer situação extraordinária não prevista nesta oferta será apreciada e
decidida pela Benfica Multimédia.
6. À Benfica Multimédia reserva-se o direito de alterar a qualquer altura o tempo de
duração da oferta.

