
 

PASSATEMPO CORRIDA DE S.JOÃO 

 

Descrição 

O passatempo “Corrida de S. João” é uma iniciativa do Alameda - Shop & Spot. Ao                

participar, o utilizador aceita os Termos e Condições do presente regulamento de            

passatempo. 

 

Destinatários  

Podem participar neste passatempo todos os indivíduos residentes em Portugal com           

18 ou mais anos, que reconheçam e aceitem todos os pontos do presente             

regulamento. 

 

Duração  

O passatempo tem início a dia 7 de junho   e termina às 11h de dia 11 de junho. 

 

Prémio 

Serão sorteados três bilhetes duplos para a corrida de S. João que            

acontece no dia 16 de junho de 2019, pelas 10h00, na marginal de V.N. de               

Gaia, Porto.  

 

Mecânica  

Cada participante deve identificar na publicação do facebook um amigo com           

quem iria à corrida e completar a frase “Nós vamos à corrida de S. João com o                 

Alameda, porque…”. Não existe um limite de participações, desde que as pessoas            

identificadas e a frase sejam diferentes. O vencedor será escolhido por um júri             

definido pelo Alameda Shop & Spot.  

Não serão consideradas contas de Instagram visivelmente criadas apenas para a           

participação no Passatempo. 



 

 

Forma de atribuição do prémio 

Os vencedores serão selecionados por um jurí do Alameda Shop & Spot até às              

11h do dia 12 de junho. Serão declarados como vencedores os participantee que             

obedeçam a todos os requisitos indicados no ponto anterior.  

 

Entrega do Prémio 

Os vencedores serão contactado por Mensagem Privada no Instagram e deverão           

enviar os dados solicitados até às 21h do dia do contacto efetuado. Caso não              

enviem os dados, deixarão de ter acesso ao prémio. 

Os vencedores deverão levantar os bilhetes no Alameda Shop & Spot nos dias em              

que poderá também levantar os kits de participante:  

• 14 de junho das 10h00 às 24h00 

• 15 de junho das 10h00 às 24h00 

 

Privacidade 

O Alameda - Shop & Spot garante a confidencialidade dos dados pessoais            

fornecidos. Os dados recebidos serão processados e destinam-se ao tratamento          

deste passatempo e fins estatísticos. 

Todos os participantes autorizam automaticamente ao Alameda - Shop & Spot a            

utilização dos dados para quaisquer fins de informação presente no Passatempo,           

bem como comunicações futuras da marca, sem que isso lhe dê direito a qualquer              

compensação. 

 

Informação adicional  

Não serão consideradas contas de Instagram visivelmente criadas apenas para a           

participação no Passatempo. 



 

O Alameda - Shop & Spot reserva-se no direito de excluir, sem aviso prévio, as               

participações efetuadas com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou           

incompletos, ou que violem as regras da comunidade da página de Instagram do             

Shopping. 

 

O Alameda - Shop & Spot não poderá ser responsabilizado por incidentes que             

ocorram após a atribuição dos prémios aos participantes, nem terá qualquer           

responsabilidade por quaisquer danos físicos ou psicológicos sofridos pelos         

participantes aquando do gozo do prémio recebido. 

 

O Alameda - Shop & Spot não suportará quaisquer custos associados ao gozo dos              

prémios, para além dos previstos. 

O Alameda - Shop & Spot não será responsável por participações não recebidas,             

não reconhecidas ou atrasadas, as quais não serão tidas em conta para efeitos do              

Passatempo. 

 

O Alameda Shop & Spot reserva o direito de alterar o presente regulamento a              

qualquer momento, passando o mesmo a ser válido a partir da data de upload. 

 

Porto, junho de 2019 


