Passatempo

“30 Fins-de-semana”
- REGULAMENTO -

A RAR – Refinarias de Açúcar Reunidas, S.A., (de agora em diante e para efeitos do presente regulamento
designada por RAR Açúcar), com sede na rua Manuel Pinto de Azevedo, 272, 4100-320 Porto, matriculada
na 2ª Conservatória do Registo Comercial do Porto com o número de identificação de pessoa colectiva
500225559, e com o capital social de 21.000.000 de Euros, vai levar a efeito, entre os dias 01 de Maio e 31
de Julho de 2010, um passatempo que denominou de “30 Fins-de-semana”, com a atribuição de 30 (trinta)
prémios no total – 10 prémios por mês - o qual passará a reger-se pelas cláusulas seguintes:
1ª
1.

O presente passatempo destina-se a todos os consumidores, com idade igual ou superior a 18 anos,
residentes no território nacional - continente e ilhas.

2.

Para participar no passatempo os consumidores referenciados no número anterior deverão remeter a
esta sociedade, por correio, os seguintes elementos e indicações:
a) Uma resposta criativa e original, numa frase única, à questão “COMO SERIA A MINHA VIDA SEM

AÇÚCAR?;
b) O(s) talão(ões) comprovativos da compra de 3 embalagens de Açúcar RAR, de qualquer referência,

designadamente, açúcar branco RAR, açúcar amarelo RAR, açúcar mascavado escuro RAR, açúcar
light RAR, cubos de açúcar RAR, saquetas RAR, entre outros;
c) O cupão de participação criado para o efeito e disponível em www.docerar.pt, devidamente

preenchido com os dados pessoais do participante: nome, morada completa, código postal, data de
nascimento, nº do Documento Pessoal de Identificação (B.I. - com indicação da data de emissão -, ou
Cartão de Cidadão – com indicação da validade -, ou Passaporte), telefone e e-mail, caso exista.

3.

Cada consumidor pode participar as vezes que quiser.

4.

Não serão aceites fotocópias dos talões de compra.

5.

O envelope com as indicações mencionados no ponto 2 deve ser dirigido a:
“Passatempo RAR “30 Fins-de-semana”
Rua Manuel Pinto de Azevedo, 272
4100-320 Porto

2ª
1.

À medida que os envelopes forem recepcionados, a promotora do passatempo verificará o cumprimento
das condições estabelecidas no presente regulamento.

2.

Só serão consideradas válidas as participações que cumpram integralmente todas as condições aqui
estabelecidas, reservando-se a RAR Açúcar o direito de eliminar qualquer participante que de alguma
forma viole o disposto neste regulamento.

3.

As participações válidas serão subsequentemente numeradas, com numeração seguida a partir da
unidade, segundo a sua ordem de entrada na Empresa.

3ª
A identificação dos participantes será feita através das menções previstas na alínea c) do número 2 da
cláusula 1ª.
4ª
Só serão admitidos ao passatempo os envelopes que tenham marca comprovativa de haverem sido enviados
através dos C.T.T. até ao dia 31 de Julho do corrente ano, inclusive.

5ª
1.

A selecção das 10 melhores frases mensais será feita, mensalmente, na primeira semana do mês
seguinte:

2.

a)

1ª selecção - primeira semana de Junho;

b)

2ª selecção - primeira semana de Julho;

c)

3ª selecção - primeira semana de Agosto de 2010.

A selecção é feita por um júri composto por elementos da RAR Açúcar, a designar livremente por esta, e
realizar-se-á na sede da mesma, na Rua Manuel Pinto de Azevedo, 272, 4100-320 Porto.

3.

A RAR Açúcar reserva-se o direito da não atribuir a totalidade dos prémios previstos para cada mês,
caso considere que as participações registadas no correspondente período não cumprem os requisitos
de originalidade e criatividade requeridos.

4.

A decisão do júri é soberana, irrevogável e insusceptível de recurso.

6º
a)

Todos os prémios a atribuir no contexto do presente passatempo consistem no produto “Fugas &
Sensações” da marca comercial a vida é bela® que se materializa num Fim-de-Semana para duas
pessoas, com estadia de uma noite, pequeno-almoço e uma experiência à escolha.

b)

O produto mencionado na alínea anterior permitirá ao premiado escolher entre mais de 50 alojamentos
de charme à escolha, que integram um vasto leque de actividades. A experiência/ actividade dependerá
da oferta do local escolhido pelo premiado, devendo para o efeito consultar o site www.avidaebela.com.

c)

O prémio é composto exclusivamente pelos serviços enumerados no número anterior, dele se excluindo,
consequentemente, todos e quaisquer transporte de e para a unidade hoteleira seleccionada, bem como
quaisquer outros serviços também disponíveis na respectiva unidade hoteleira.

d)

Cada premiado deverá efectuar a reserva através da vida é bela® - www.avidaebela.com – ficando
sujeito à disponibilidade da unidade hoteleira seleccionada.

e)

Os premiados deverão utilizar os prémios até 28 de Fevereiro de 2011, data limite após a qual caducará
o prémio.

7ª
Os participantes vencedores serão contactados por telefone pela promotora que os informará dos seus
prémios e, de quando e como serão entregues. Os vouchers dos prémios serão enviados por correio, para
posterior utilização.

8ª
O nome e a localidade dos vencedores serão publicados no site www.docerar.pt, na semana seguinte à
selecção das frases de cada mês.

9ª
A publicidade ao passatempo será efectuada através das embalagens de papel de açúcar branco RAR 1kg e
em www.docerar.pt .

10ª
A participação no passatempo implica a aceitação pelos participantes de todos os termos e condições
previstas no presente regulamento.

11ª
1.

A RAR Açúcar não se responsabiliza por quaisquer violações de direitos de autor ou outras praticadas
pelos participantes no âmbito do presente passatempo.

2.

Sem prejuízo do disposto no número anterior, todos e quaisquer direitos de propriedade intelectual
inerente às frases apresentadas pelos participantes são da exclusiva titularidade da RAR Açúcar, tendo a
mesma o direito de proceder à reprodução, transmissão, divulgação, alteração, oneração e utilização
comercial das mesmas.
12ª

1.

Os dados pessoais solicitados nos termos definidos na cláusula 2ª são obrigatórios para a participação
neste passatempo.

2.

O envio pelo participante dos seus dados pessoais significará que o mesmo, enquanto titular dos dados
remetidos, dá à RAR Açúcar, expresso e inequívoco consentimento para o tratamento desses mesmos
dados.

3.

Os dados pessoais serão inseridos num ficheiro informático da responsabilidade da RAR Açúcar e o
responsável pelo seu tratamento será o Departamento de Marketing (DPM).

4.

Os dados pessoais prestados pelos participantes destinam-se, exclusivamente a tratamento interno para
efeitos estatísticos, não sendo permitida a sua utilização para quaisquer outros efeitos.
13ª

Não é permitida a participação neste passatempo a trabalhadores da RAR Açúcar nem aos respectivos
parentes até ao 2º grau da linha recta, ascendente ou descendente, e até ao 3º grau da linha colateral.

14ª
Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela RAR - Refinarias de Açúcar Reunidas, S.A.
e das suas decisões não caberá recurso.

Porto, 29 de Abril de 2010
RAR - Refinarias de Açúcar Reunidas, S.A.

