Normas do Passatempo

Entidade promotora
O Município de Castro Marim tem para oferecer 3 BILHETES para o para o concerto “Mundo”,
da fadista Mariza, no Festival de Lucía.
O passatempo decorre entre os dias 19 de julho a 9 de agosto, até às 23 horas.
Os vencedores serão anunciados até às 15h do dia 11 de Agosto.
Só é aceite uma resposta por endereço de correio eletrónico.

Requisitos dos participantes
1. Os participantes devem ser maiores de idade.

Como participar
Na página oficial do Festival de Lucía no Facebook https://www.facebook.com/festivaldelucia.
1. O participante deverá:
- Responder ao formulário online;

- Seguir e partilhar a Página do Festival de Lucía (https://www.facebook.com/festivaldelucia);
2. O Município de Castro Marim não se responsabiliza por eventuais erros informáticos que
impeçam a validação da participação.

Seleção do Vencedor
1. Os 3 bilhetes serão sorteados entre os participantes que tenham respondido de forma
acertada a todas as questões colocadas, que sigam e partilhem a página do Festival de Lucía.
2. Os vencedores serão anunciados na página de Facebook do Festival de Lucía, no dia 11 de
Agosto, até às 15h00.
3. O Município de Castro Marim irá entrar em contacto com os vencedores através do correio
eletrónico e/ou sistema de mensagens do Facebook.
4. Não há lugar a recurso das decisões.
5. Caso o vencedor não responda ao Município até 48h após o contacto, o prémio será
atribuído a outro participante a responder de forma acertada, seguindo a mecânica de
participação estabelecida.

O Prémio
1. Três bilhetes para o concerto “Mundo”, da fadista Mariza, no dia 19 de agosto (22h00), no
âmbito do Festival de Lucía.
2. Não é permitida a substituição ou a troca total/parcial do prémio por dinheiro ou qualquer
outro produto, sendo o mesmo pessoal e intransmissível.

Entrega do Prémio
A entrega do Prémio é assegurada pela organização do evento, sendo o mesmo recolhido na
bilheteira, mediante apresentação do BI/Cartão de Cidadão.

Política de Privacidade
Os dados pessoais são indispensáveis à participação no Passatempo. A omissão ou inexatidão
dos dados fornecidos pelo participante são da sua única e inteira responsabilidade.

Disposições finais
A participação no presente Passatempo implica o conhecimento e a aceitação, integral e sem
reservas dos termos previstos nas normas.

