Passatempo

A Roca leva-o ao Millennium Estoril Open #TemosRoca #TemosJogo

REGULAMENTO
1. O passatempo, que se inicia a 20 de março de 2017 e termina a 21 de abril de 2017,
decorre no Roca Lisboa Gallery, sito na Praça dos Restauradores, 46, 1250-188
Lisboa;
2. Poderão participar indivíduos maiores de 18 anos, residentes em Portugal;
3. Válida uma participação por pessoa;
4. O participante no passatempo deve fazer uma foto criativa no Roca Lisboa Gallery
em que utiliza uma bola de ténis e o painel do passatempo em fundo.
5. O participante deve publicar a fotografia no seu Instagram ou Facebook de forma
pública utilizando os dois hashtags #TemosRoca #TemosJogo
6. Como critério de participação tem de ser fã da página do Lisboa Roca Gallery no
Facebook e deixar nas instalações do Roca Lisboa Gallery os seus dados no
formulário de inscrição (nome, email, telefone e indicação do seu nome de utilizador
que consta no Facebook e, ou Instagram).
7. O participante receberá como oferta a bola de ténis que retirou de uma banheira
localizada nas instalações do Roca Lisboa Gallery;
8. Serão selecionadas as fotos mais criativas e que apresentem uma maior adequação
aos valores da marca.
9. As fotografias vencedoras são selecionadas por um júri interno constituído por
elementos do Roca Lisboa Gallery e do departamento de Marketing da Roca.
10. Serão premiadas semanalmente as cinco fotografias mais criativas. Aos
participantes de cada uma das fotografias vencedoras será oferecido um bilhete
duplo.
11. A comunicação semanal dos vencedores do passatempo será realizada na página
do Facebook do Roca vLisboa Gallery www.facebook.com/RocaLisboaGallery
através de uma publicação em que serão divulgadas as fotografias vencedoras e o
nome dos utilizadores que constam nos seus perfis pessoais nas Redes Sociais
Facebook ou Instagram. A divulgação realizar-se-á nas seguintes datas:
Semana 1 - 20-26.03 divulgação dos vencedores a 28.03
Semana 2 – 27-03-02-04 divulgação dos vencedores a 04.04
Semana 3 – 03-09.04 divulgação dos vencedores a 11.04
Semana 4 – 10-16.04 divulgação dos vencedores a 18.04
Semana 5 – Seleção dos 2 vencedores dos grandes prémios de bilhetes duplos para
a semi-final e final divulgação dos vencedores 24.04
12. No dia 24 abril, a fotografia mais criativa da totalidade das fotografias participantes
será premiada com um bilhete duplo para a final;
13. No dia 24 abril, a segunda fotografia mais criativa da totalidade das fotografias
participantes será premiada com um bilhete duplo para a semi-final.
14. Para reclamar os prémios, os vencedores deverão entrar em contato com a Roca
através do email info.lisboagallery@roca.net no prazo de 48 horas após a divulgação
semanal dos vencedores.

Caso não aconteça a reclamação do prémio nas 48 horas seguintes ao dia em que são
anunciados os vencedores, o(s) prémio(s) serão atribuídos aos designados suplentes
vencedores deste passatempo.

Outras disposições
15. Este passatempo não é não é de forma alguma patrocinado, aprovado, administrado ou
associado ao Facebook e este não tem qualquer responsabilidade nas inscrições ou
participações no passatempo.
16. A participação no passatempo pressupõe a aceitação pelos participantes de todas as
condições indicadas no presente regulamento sendo apenas consideradas válidas
as participações que as respeitem na íntegra.
17. Não serão admitidos no passatempo trabalhadores da Roca S.A., bem como todos
os trabalhadores e colaboradores de empresas prestadoras de serviços envolvidas
neste passatempo, nem utilizadores que utilizem perfis falsos no Facebook ou
Instagram.
18. O prémio atribuído não poderá ser convertido noutros prémios ou em dinheiro.
19. A submissão da participação nos termos previstos, neste regulamento pressupõe e
implica a declaração tácita de que o participante autoriza a ser fotografado de livre e
espontânea vontade, e sem exigir qualquer contraprestação, autorizando a
publicação da sua fotografia na página de Facebook do Roca Lisboa Gallery,
reprodução e exploração, por qualquer meio e em qualquer suporte, de forma
exclusiva e sem limite temporal.
20. Está reservado o direito de exclusão de qualquer participante que esteja, de alguma
forma a violar o regulamento, que aja de má fé, ou que participe utilizando
informação falsa, viciando assim o passatempo.
21. Toda e qualquer atuação ilícita para obter qualquer vantagem competitiva no
decorrer deste passatempo será considerada fraudulenta, sendo consequentemente
excluída da ação.
22. Está reservado o direito de alterar, adiar, antecipar, encurtar, prolongar ou terminar
este passatempo a qualquer momento, no caso de ocorrer alguma atividade ilegal ou
fraudulenta, ou algum fator 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 ou explicação.
23. Não serão admitidas e podem ser imediatamente excluídas, as fotografias que vão
contra os princípios e valores da Roca S.A., com conteúdo considerado inadequado,
atentatório da moral pública, dos bons costumes ou de quaisquer crenças e
convicções religiosas, politicas ou ideológicas, ou que tenham carácter difamatório
ou injurioso.
24. Os casos omissos no regulamento serão alvo de análise e decisão por parte da
Roca S.A., não podendo haver recurso sobre a mesma.
25. O fornecimento dos dados pessoais do participante é obrigatório, pois sem esta
informação é impossível entrar em contacto com o mesmo.
26. Ao participar neste passatempo, o participante aceita que os seus dados pessoais
sejam automaticamente recolhidos, incluídos e processados num arquivo de dados
pessoais que é prioridade e responsabilidade da Roca S.A. com sede em Ponte da
Madalena 2416-905, Leiria (Portugal). A utilização e processamento destes dados
serve exclusivamente para o envio de informação e comunicação através de email
sobre produtos, eventos e projetos da Roca e da Fundação We Are Water. Podem
ser exercidos os direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição instituídos
pela Lei nº 67/98, de 26 de Outubro. Caso pretenda ser removido da base de dados
ou exercer o seu direito de retificação de dados deverá enviar um email para
info.lisboagallery@roca.net.

