REGULAMENTO DO PASSATEMPO

Na compra de 1 livro: «D. Maria II- Tudo por um Reino, com Roteiro Turístico»
habilite-se a ganhar uma noite, para 2 pessoas, numa Pousada de Portugal.
Passatempo
-O Passatempo: «D. Maria II» 2019 é uma iniciativa da Livros Horizonte, Lda, uma
empresa com sede na Rua João de Freitas Branco, 22- Atelier-1500-359 Lisboa, com o
capital social de 24.939,89 €, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa sob o número único de matrícula e identificação de pessoa colectiva
500167311.
-Este passatempo tem como destinatários todos aqueles que, entre os dias 7.05.2019 e
30.06.2019, adquiram 1 exemplar do livro: «D. Maria II- Tudo por um reino, com
Roteiro Turístico» e insiram os seus dados em www.livroshorizonte.pt/passatempo,
façam o upload do talão de compra e escrevam uma frase criativa que inclua as
palavras:
«D. Maria II» e «Pousadas de Portugal».
•

A submissão ao passatempo, bem como a data de compra registada no talão de
compra só será aceite se efetuado entre as 00h01 do dia 7.05.2019 e as 23h59 do
dia 30.06.2019.

•

Os colaboradores da Livros Horizonte, bem como os seus familiares diretos não
poderão participar neste passatempo. Não poderão também participar neste
passatempo as entidades associadas ao passatempo, respetivos colaboradores e
familiares diretos.

•

Ao participar neste passatempo, o participante concorda com o presente
Regulamento e aceita sujeitar-se ao mesmo. Qualquer questão omissa será
decidida pelo Júri do Passatempo.

•

Qualquer esclarecimento adicional poderá ser obtido mediante correio eletrónico
para comunicacao@livroshorizonte.pt
Seleção dos vencedores:

•

Os vencedores do passatempo corresponderão às 10 frases mais criativas
selecionadas pelo júri, composto por elementos da Livros Horizonte e Pousadas
de Portugal.

•

Adicionalmente serão ainda seleccionadas mais 5 frases, às quais se recorrerá no
caso de os vencedores não respeitarem alguma das condições do presente

Regulamento, ou ainda caso algum dos prémios não seja reclamado ou seja
recusado pelo respetivo vencedor.
•

Consideram-se válidas as participações que apresentem os dados pessoais,
juntamente com talão de compra de pelo menos 1 livro: D. Maria II- Tudo por
um Reino, com Roteiro Turístico.

Atribuição e entrega do Prémio
•

O prémio consiste na oferta de 1 estadia de 1 noite para 2 pessoas em quarto
standard com pequeno-almoço incluído nas POUSADAS DE PORTUGAL
disponíveis para este passatempo*

•

Os vencedores podem usufruir do prémio até 15 de Dezembro de 2019,
excluindo-se deste passatempo os meses de Julho e Agosto. A marcação é
mediante disponibilidade da unidade, se a unidade em questão não tiver
disponibilidade as Pousadas de Portugal encaminharão o pedido para outra
unidade à escolha, dentro das possibilidades dadas.

•

O prémio é pessoal, intransmissível, inalterável, não pode ser trocado,
transferido ou convertido em dinheiro.

•

A listagem dos vencedores será divulgada no dia 08/07/2019 no site:
www.livroshorizonte.pt/passatempo

•

Os vencedores deste passatempo serão notificados diretamente (via telefone) por
um representante da Livros Horizonte, Lda a partir do dia 8 de julho de 2019 e
ser-lhes-á enviado um email com o procedimento para requerer o prémio.

•

Para requerer o prémio o vencedor deverá contactar o contact center das
Pousadas de Portugal 808 252 252 ou através do email:
marketing.digital@pestana.com, para ser avaliada a disponibilidade da
unidade, identificando-se e mencionando que ganhou o passatempo do livro
D. Maria II, de Isabel Stilwell- Livros Horizonte.
*Pousadas de Portugal disponíveis
As Pousadas disponíveis para o passatempo são: Pousada Mosteiro de
Guimarães, Pousada Viana do Castelo, Pousada Mosteiro de Amares, Pousada
do Gerês-Caniçada, Pousada da Ria, Pousada de Viseu, Pousada Castelo de
Palmela, Pousada Palácio de Queluz, Pousada Castelo de Alcácer do Sal,
Pousada Convento de Arraiolos, Pousada Convento de Beja, Pousada Castelo de
Estremoz, Pousada de Marvão, Pousada Convento Vila Viçosa, Pousada
Mosteiro do Crato, Pousada Palácio de Estoi, Pousada de Sagres, Pousada Forte
da Horta

Considerações Diversas
•

Para concorrer é obrigatório respeitar os procedimentos e regras da participação
de todo o passatempo.

•

Cada concorrente pode participar o número de vezes igual ao número de livros
que adquiriu, contudo só será premiado uma vez, caso seja o autor de uma das
10 frases mais criativas.

Dados Pessoais
-A Livros Horizonte é a entidade responsável pela recolha e tratamento automatizado
dos dados pessoais dos participantes, disponibilizados aquando do registo da sua
participação na páginas web do Passatempo. Os dados serão tratados para a finalidade
de gestão da participação no passatempo (inclusivamente: comunicação de premiados e
atribuição de prémios) e para promoção do mesmo, em respeito pela legislação da
protecção de dados em vigor.
-É obrigatório fornecer os dados, sob pena de não poder ser validada a participação,
pelo que os participantes garantem que os dados pessoais indicados são exatos e
verdadeiros, autorizando que a Livros Horizonte verifique a veracidade dos mesmos.
-A Livros Horizonte conservará os dados pessoais durante o prazo necessário ou
permitido em função dos fins para os quais foram recolhidos. O critério para a
determinação do prazo de conservação é o tempo necessário para a gestão do
passatempo.
-Os participantes poderão exercer o seu direito de rever os dados pessoais , bem como o
direito de correcção, apagamento, limitação, portabilidade e oposição ao tratamento dos
dados,
através
do
contacto
escrito
para
o
seguinte
mail:
comunicacao@livroshorizonte.pt ( A/C Proteção de Dados)
-Em caso de dúvida sobre a política de privacidade da Livros Horizonte, nomeadamente
como esta determina o uso do interesse legítimo como base legal para o tratamento de
dados pessoais, os participantes poderão contactar o encarregado de protecção de dados
da sua região ou país.

Licença de utilização das frases
-Os participantes concedem à Livros Horizonte uma licença gratuita, transmissível para
utilizar as frases vencedoras de forma a podê-las comunicar ao público.
-As frases dos premiados (sejam as seleccionadas, sejam as suplentes, consoante
aplicável), podem ser usadas para ações de divulgação/promoção do passatempo, de
futuros passatempos, sem necessidade de mencionar os seus autores.

Alterações ao regulamento e suspensão ou cancelamento do passatempo
-Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a Livros Horizonte reserva-se o direito
de alterar o presente Regulamento sem necessidade de aviso prévio, passando as regras
a vigorar logo após a sua divulgação
-A Livros Horizonte reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar o Passatempo,
em situações de força maior, e que tal implique qualquer indemnização as participantes.
Lei Aplicável e resolução de Conflitos
-O presente Regulamento rege-se pela Lei Portuguesa
-Qualquer litígio emergente da interpretação ou execução do disposto no presente
Regulamento ou do Passatempo será dirimido pelos tribunais competentes
-Sem prejuízo do disposto na Cláusula anterior, a Livros Horizonte e os participantes
poderão, apresentar previamente, qualquer litígio em tribunal ou na pendência de uma
acção judicial, recorrer à mediação para a resolução de conflitos.

Lisboa, 9 de abril de 2019

