Passatempo “O que faz uma Vaca Feliz?”
FROMAGERIES BEL PORTUGAL, S.A., contribuinte n.º 503130630, com sede na Estrada Regional, Matriz
9600-549 Ribeira Grande, matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Ribeira Grande, adiante
designada como Promotora, disponibilizará entre os dias 08 de novembro e 31 de dezembro de 2018, um
Passatempo que cumprirá as condições que a seguir se indicam:

1. OBJETIVO DO PASSATEMPO
O objetivo do passatempo é convidar os consumidores a responder à pergunta “O que faz uma Vaca
Feliz?” através da partilha de uma fotografia ou vídeo criativo, nas stories do Instagram e site da Terra
Nostra. A personalização das stories pode incluir os stickers Terra Nostra disponíveis na app.

2. ÂMBITO DO PASSATEMPO
O passatempo decorre em todo o território nacional, podendo nele participar todos os residentes em
Portugal Continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e Açores, maiores de 18 anos e na plena posse
de todas as suas capacidades. Menores de 18 anos poderão fazer parte da fotografia, no entanto, a
participação deverá ser realizada pelos encarregados de educação.

3. DURAÇÃO DO PASSATEMPO
O passatempo tem início no dia 08 de novembro de 2018 e término no dia 31 de dezembro de 2018 às
23:59 horas.

4. FORMA DE PARTICIPAÇÃO
a) Os fãs da Marca devem comprar um produto Terra Nostra e guardar o talão de compra.
b) Criar uma story e opcionalmente decorar com stickers Terra Nostra disponíveis na app
Instagram.
c) Tagar o perfil de Instagram da Terra Nostra (@terranostra.pt).
d) Publicar a story no Instagram.
e) Fazer upload da sua story em www.vacafelizes.pt. Os participantes devem efetuar o
upload/carregamento do vídeo num dos seguintes formatos: mp4, mkv, mov, avi, wmv, mpeg,
mpg.

f)

Ter o seu perfil pessoal público. Se o perfil não foi público a Promotora não terá acesso à
participação publicada.

g) O número de participações por utilizador é ilimitado.

5. CONDIÇÕES DE EXCLUSÃO
Serão excluídas da participação no passatempo, sem aviso prévio, todas as participações que incluam,
uma ou mais das seguintes situações:
a) Possam de alguma forma ferir suscetibilidades, que contenha linguagem e/ou símbolos impróprios ou
ofensivos ou ainda quando não se enquadre no espírito do passatempo
b) Contenham visível e/ou façam menção a outras marcas
c) Utilizem logos ou nomes de instituições, símbolos nacionais, religiosos ou personagens históricas de
forma depreciativa
d) Estimulem ou faça apelo à violência, bem como a qualquer atividade ilegal ou criminosa
e) Participações efetuadas com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou incompletos, ou que
demonstrem não serem de perfis pessoais
f) Atentem contra a dignidade da pessoa humana
g) Contenham qualquer discriminação em relação a raça, língua, território de origem, religião, etc.
h) Utilizem sem a devida autorização da própria, a imagem ou palavras de outra pessoa
i) Utilizem linguagem obscena ou conteúdos pornográficos
j) Tenham como objeto ideias de conteúdo sindical, político ou religioso
k) Façam alusão ao consumo de drogas, estupefacientes ou bebidas alcoólicas por parte de menores ou
encorajem o consumo das mesmas.
l) Toda e qualquer atuação ilícita para obter qualquer vantagem competitiva no decorrer do presente
passatempo, será considerada fraudulenta.

6. ESCOLHA DOS VENCEDORES
A eleição do vencedor será feita por um Júri com elementos da Marca. Este Júri vai eleger 1(uma)
participação, como vencedor final, de acordo com os seguintes critérios de seleção:
•

Cumprimento de todos os requisitos

•

Criatividade e Originalidade da publicação

O vencedor será divulgado na página de Facebook da Marca até ao dia 31 de Janeiro de 2019.

7. PRÉMIOS
a) O prémio a atribuir ao vencedor escolhido pelo Júri consiste numa viagem aos Açores - Ilha de S.
Miguel - para 2 pessoas, com as seguintes condições:
3 dias/2 noites
Estadia em Hotel de 4 estrelas (quarto duplo com regime de pequeno almoço)
Viagem Sata ou TAP para 2 pessoas em classe económica
O prémio terá de ser usufruído até ao dia 31 de maio de 2019.
b) O prémio a atribuir tem o valor de 750€ (setecentos e cinquentas Euros) que corresponde ao
valor máximo suportado pela Promotora. O vencedor poderá marcar uma viagem de valor
superior caso assuma o custo remanescente.
c) O prémio é pessoal e intransmissível e não será substituído por outros ou trocado por dinheiro,
pelo que a aceitação do prémio implica a concordância e a disponibilidade do vencedor em
relação aos mesmo.
d) Caso o vencedor tenha residência, ou seja, natural dos Açores, a viagem a atribuir será com
destino a Lisboa, aplicando-se as mesmas condições descritas anteriormente.
e) Não são permitidas alterações de destino, do local de partida ou das datas uma vez escolhidas.
f)

A FROMAGERIES BEL PORTUGAL, S.A. não suportará quaisquer custos adicionais / associados ao
gozo dos prémios bem como tudo o que não estiver indicado como incluído.

8. CEDÊNCIA DE DIREITOS DE AUTOR À FROMAGERIES BEL PORTUGAL
Ao participar neste passatempo, os participantes estão automaticamente a ceder à FROMAGERIES BEL
PORTUGAL S.A. e às suas filiais uma licença exclusiva, irrevogável e isenta de direitos, para fins de
utilização/exibição das imagens nas páginas da FROMAGERIES BEL PORTUGAL S.A. no Facebook e/ou das
suas filiais e no site Terra Nostra, sem que tal implique qualquer tipo de compensação ou de notificação
adicional ou aprovação do participante ou de qualquer terceiro.
Todas as participações aceitam a utilização das fotografias por parte da Terra Nostra para a divulgação do
mesmo como comunicação da Marca em quaisquer meios, sem qualquer contrapartida.

9. OUTRAS CONDIÇÕES
a) Para efeitos de habilitação aos prémios, os participantes têm que aceder e aceitar a aplicação
Instagram, aceitar as condições gerais do site que suporta o passatempo e respeitar o disposto no
presente regulamento.

b) A FROMAGERIES BEL PORTUGAL, S.A. reserva-se o 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.
c) Qualquer problema que possa existir com a plataforma de Instagram ou site que possa de algum modo
limitar a participação não são da responsabilidade da FROMAGERIES BEL PORTUGAL, S.A.. O participante
é o único responsável pela sua participação e pela correta submissão da mesma.
d) Não é permitida a participação neste passatempo a colaboradores da FROMAGERIES BEL PORTUGAL,
S.A., da promotora e respetivos familiares diretos.
e) A promotora reserva-se o direito de, a qualquer altura, solicitar elementos que permitam a verificação
dos dados pessoais fornecidos aquando do registo na aplicação.
f) Ao participar no passatempo o participante declara que aceita, sem reservas, as condições do presente
Regulamento e da Política de Privacidade.
g) A FROMAGERIES BEL PORTUGAL, S.A., exclui qualquer responsabilidade por danos e prejuízos de toda
natureza que possam dever-se à falha temporal de disponibilidade ou de continuidade do funcionamento
do passatempo mediante o qual se participa na promoção, o defraudamento da utilidade que os
utilizadores possam atribuir ao mesmo e, em particular, ainda que não de modo exclusivo, às falhas no
acesso à página e envios de respostas de participação através da Internet.
h) A FROMAGERIES BEL PORTUGAL, S.A. não será responsável por participações não recebidas, não
reconhecidas ou apresentadas fora de prazo, as quais não serão tidas em conta para efeitos do
Passatempo.
i) Todas as formalidades constantes do presente regulamento são absolutamente determinantes para a
atribuição de qualquer prémio nele previsto, pelo que a respetiva preterição ou incompletude implicará
sempre a exclusão dos participantes.
j) O presente regulamento pode ser alterado, sem aviso prévio, por motivos relacionados com a evolução
e logística do passatempo. As novas condições do Regulamento serão aplicáveis a partir da sua publicação
neste espaço que os participantes deverão consultar regularmente em ordem a tomar conhecimento dos
termos e condições aplicáveis.
k) Qualquer decisão tomada pela promotora no âmbito deste passatempo é irrevogável e soberana.

10. POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O participante toma conhecimento e concorda com a partilha dos seus dados para utilização em
comunicações nas páginas da FROMAGERIES BEL PORTUGAL S.A. no Facebook e/ou das suas filiais e no
site Terra Nostra.
A Promotora garante a confidencialidade dos dados pessoais dos participantes. O fornecimento dos dados
pessoais é necessário para poder participar nesta promoção, bem como para a sua correta gestão e
entrega dos prémios que acontece através da plataforma de Instagram e. Só serão consideradas as

participações com dados corretos. Os dados recebidos são processados e tratados de acordo com a Lei
67/98 da Proteção de Dados Pessoais e destinam-se ao tratamento desta promoção ficando garantido,
nos termos da lei, o direito de acesso, retificação e eliminação.
Ao fornecer os seus dados pessoais, o concorrente declara que os mesmos são verdadeiros e corretos. O
participante poderá aceder aos seus dados a qualquer momento, para sua alteração ou eliminação futura,
bastando para tal contactar através do email FaleConnosco@groupebel.com.
Qualquer reclamação ou esclarecimento poderá ser obtido através do envio de mensagem privada para
a página oficial da Terra Nostra: https://www.facebook.com/terranostra.pt.

Boa Sorte!
FROMAGERIES BEL PORTUGAL, S.A.

