
Regulamento Ação Promocional Passatempo “Dia do Amigo”  

 

1-Entidade responsável pela campanha e prémios  

A TERQUINTA ATIVIDADES TURISTICAS LDA, aqui designada como Tertúlia da Quinta, 
com sede em, LARGO DA PRAÇA DE TOUROS N.º37ª, 2080-030 ALMEIRIM, pessoa 
colectiva nº 506321878, levará a efeito, no período de 30 a 31 de julho de 2021, um 
passatempo denominado “Dia do Amigo”, com a atribuição de 10 prémios que 
consistem na atribuição de 10 vouchers, em que cada um contem a oferta de 2 
sobremesas numa refeição na Tertúlia da Quinta, a usufruir por duas pessoas, nos 
seguintes termos e condições.  
 
2-Período de duração do passatempo  

O passatempo decorrerá no período de 30 a 31 de julho de 2021.  

3-Destinatários do passatempo  

O passatempo destina-se a todos os que identificarem outro perfil pessoal, no 

Facebook e Instagram, nos comentários da publicação referente ao passatempo Dia do 

Amigo, da Tertúlia da Quinta. Para além da identificação, o passatempo requer uma 

participação criativa, uma frase ou texto subordinada ao tema: “A amizade é 

importante…” cada pessoa só pode participar uma vez, ou seja, apenas poderá 

identificar uma pessoa e escrever uma única frase, todos os restantes comentários 

realizados pelo mesmo individuo não serão contabilizados. 

Este passatempo está limitado aos 10 vouchers sorteados, 5 para a rede social 

Facebook e 5 para a rede social Instagram. 

Os autores das participações ganham, 2 sobremesas numa refeição de pelo menos 

duas pessoas, no restaurante Tertúlia da Quinta, em Almeirim. 

Os participantes menores de 18 anos terão de ser autorizados e representados pelos 

pais ou tutores legais.  

Não poderão concorrer trabalhadores e os membros dos corpos sociais da Tertúlia da 

Quinta ou das agências que colaborem com esta na implementação do presente 

passatempo, nem respetivos familiares. O direito ao prémio atribuído é pessoal e 

intransmissível e não poderá ser convertido em outros prémios ou dinheiro.  

4-Participação e Prémios 

Para participar, o consumidor tem que:  

1) Identificar uma conta pessoal nos comentários do Facebook ou do Instagram 

referente ao passatempo Dia do Amigo, juntando com uma frase criativa subordinada 

ao tema: “A amizade é importante…”, de 30 a 31 julho de 2021 às 23:59H; 



2) Aguardar que seja enviado uma mensagem privada através da Caixa de Entrada do 

Facebook ou Instagram com o resultado do passatempo no caso de vencer. 

3) No caso de ser vencedor de um dos 10 vouchers que irão ser enviados através da 

Caixa de Entrada do Facebook ou do Instagram, dependendo da plataforma pela qual 

participar será contactado pela mesma via e terá de o apresentar a um dos 

colaboradores da Tertúlia da Quinta durante a sua refeição, para que o mesmo o possa 

registar. 

4) Pode usufruir do seu voucher de 1 a 30 de agosto de 2021. 

5) No presente passatempo não existe intervenção direta do fator sorte. A atribuição 

dos prémios depende exclusivamente da participação dos utilizadores, conforme os 

termos e regras que constam neste regulamento.  

6) Todas as participações irão ser analisadas, para que no final sejam selecionadas as 

10 melhores frases correspondentes aos 10 vouchers disponíveis para o passatempo, 

pela direção da Tertúlia da Quinta. 

 

5-Condições de exclusão das participações  

1) No caso de os participantes não reunirem as condições para a atribuição dos 

prémios (comentários sem identificação de outra conta pessoal) serão desqualificados.  

2) A Tertúlia da Quinta, TERQUINTA ATIVIDADES TURISTICAS LDA, reserva-se o direito 

de eliminar qualquer concorrente (ou mesmo os vencedores) que exiba 

comportamento impróprio durante ou após o passatempo ou que viole qualquer uma 

das condições de participação. 

3) No caso de um indivíduo realizar vários comentários e no caso de ser atribuído 

prémio só irá ser contabilizado o primeiro comentário. 

4) Se não apresentar o Voucher na sua visita ao Restaurante Tertúlia da Quinta o 

mesmo não será válido. 

5) Todas as participações apresentadas serão alvo de análise, podendo ser excluídas as 

que contenham elementos atentatórios da moral pública, dos bons costumes ou de 

quaisquer crenças e convicções religiosas, políticas ou ideológicas, ou que tenham 

carácter racista, xenófobo, difamatório ou injurioso do bom nome ou reputação de 

quaisquer pessoas individuais ou coletivas.  

6) Serão igualmente excluídas as participações que apresentem, contenham ou se 

refiram a outros produtos ou a quaisquer marcas de terceiros.  

7) Serão ainda excluídos, sem aviso prévio, os participantes em relação aos quais se 

verifique a ocorrência de algum dos seguintes factos:  



1) Manipulação, modificação, eliminação ou supressão de dados ou 

programas informáticos associados ao passatempo, nomeadamente que 

possam ter por efeito alterar os resultados e favorecer o participante em 

detrimento dos demais participantes;  

2) Fundamentada suspeita de alguma anomalia ou interferência nos 

termos do previsto nas presentes condições de exclusão.  

3) Violação, pelo participante, de direitos autorais e/ou de imagem de 

terceiros (a este respeito os participantes obrigam-se expressamente a obter 

quaisquer autorizações de terceiros que se revelem necessárias).  

 

6-Tratamento de dados pessoais  

1) A empresa responsável pelo tratamento dos dados do participante é a TERQUINTA 

ATIVIDADES TURISTICAS LDA, aqui designada como Tertúlia da Quinta, com sede em, 

LARGO DA PRAÇA DE TOUROS N.º37ª, 2080-030 ALMEIRIM, que apenas utilizará os 

dados para efeitos deste passatempo. A a TERQUINTA ATIVIDADES TURISTICAS LDA. 

tratará os dados dos consumidores em segurança, garantindo a confidencialidade dos 

dados.  

2) Para efeitos da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, que regula a Proteção de Dados 

Pessoais, informa-se que os direitos de acesso, retificação ou eliminação deverão ser 

exercidos junto da TERQUINTA ATIVIDADES TURISTICAS LDA, aqui designada como 

Tertúlia da Quinta, com sede em, LARGO DA PRAÇA DE TOUROS N.º37ª, 2080-030 

ALMEIRIM, Portugal ou pelo email tertuliadaquinta@sapo.pt . 

3) Os vencedores do passatempo dão consentimento à divulgação do seu nome nas 

redes sociais e outros suportes da TERQUINTA ATIVIDADES TURISTICAS LDA., para fins 

relacionados com a campanha e bem assim cedem os direitos de imagem relativos às 

criações submetidas a concurso, sem que isso dê direito a qualquer compensação ao 

concorrente.  

 

7-Outras considerações importantes  

1) Pode apresentar, no restaurante Tertúlia da Quinta, o Voucher em formato 

impresso ou digital. 

2) Para que a participação seja considerada válida, os premiados terão que 

obrigatoriamente enviar o comentário com a identificação de outra conta pessoal no 

Facebook para que possa ser validada por parte da TERQUINTA ATIVIDADES 

TURISTICAS LDA, impreterivelmente até às 23:59 do dia 31 de julho de 2021. 

mailto:tertuliadaquinta@sapo.pt


3) Os prémios só serão entregues após a respetiva análise e validação pela TERQUINTA 

ATIVIDADES TURISTICAS LDA e posterior contacto com o participante, por parte da 

organização do passatempo.  

4) O consumidor poderá usufruir da sua oferta: Duas sobremesas numa refeição para 

duas ou mais pessoas, mas limitando-se aos produtos atribuídos para o passatempo 

que fica à escolha do Restaurante da Tertúlia da Quinta. 

 

5) A TERQUINTA ATIVIDADES TURISTICAS LDA, disponibiliza aos participantes do 

presente passatempo este regulamento no site da Tertúlia da Quinta 

https://www.tertuliadaquinta.com/ . 

6) A TERQUINTA ATIVIDADES TURISTICAS LDA. procederá à entrega dos respetivos 

prémios após prévio contacto com os vencedores e validação dos seus dados pessoais 

até ao dia 5 de agosto de 2021.  

7) A TERQUINTA ATIVIDADES TURISTICAS LDA. reserva-se o direito de terminar, 

alterar, encurtar, atrasar ou prolongar este Passatempo, no caso de ocorrer alguma 

atividade ilegal ou fraudulenta, ou algum fator externo, fora do seu controlo, que afete 

o regular funcionamento do Passatempo, não tendo os participantes direito a qualquer 

tipo de compensação.  

8) A participação no Passatempo implica a aceitação, pelos participantes, dos termos e 

condições previstas no presente regulamento.  

9) As participações que incluam material que utilizem ou violem direitos de 

propriedade de terceiros, incluindo direitos de propriedade intelectual, tais como 

direitos autorais e marcas, é da exclusiva responsabilidade do participante, sendo este 

exclusivamente responsável por qualquer ação ou reclamação relativamente à 

participação enviada.  

10) Cada voucher apenas pode ser usufruído uma vez. 

11) A TERQUINTA ATIVIDADES TURISTICAS LDA. reserva-se o direito de alterar o 

presente regulamento, a qualquer momento, sempre que entender necessário, 

tornando-se as alterações efetivas após a sua publicação.  

12) Não existe qualquer parceria entre as partes promotoras. 

13) O presente passatempo não e patrocinado administrado nem tem qualquer tipo de 

associação ao Facebook. 

14) O vencedor perde o direito  

Almeirim, 27 de julho de 2021 

https://www.tertuliadaquinta.com/

