Regulamento “Faz a Tua Experiência”
QUARTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2019
1. Ação promocional com a OliveEmotion:
1.1 “Faz a Tua Experiência” é uma ação promocional promovida pela OliveEmotion com sede em São
Julião do Tojal, Loures. Esta ação promocional premiará os 5 primeiros concorrentes que
cumprirem os requisitos constantes do ponto 4.
2. Duração da Ação Promocional
2.1 A ação promocional online decorrerá entre o dia 12 de Junho de 2019 a partir das 11h e o dia 30
de Junho de 2019, até às 23h59.
2.2 A ação promocional premiará os 5 (cinco) primeiros concorrentes por ordem de chegada e que
cumpram os critérios constantes do ponto 4)
3. Destinatários
3.1 Esta ação promocional destina-se a todos os utilizadores residentes em Portugal , que sigam o
perfil de Facebook da marca OliveEmotion em
https://www.facebook.com/OliveEmotionExperience/
e no Instagram em @oliveemotion que cumpram os requisitos deste regulamento.
4. Regras de Participação e Atribuição de Prémios
4.1 Para participar na ação promocional o utilizador tem de cumprir os seguintes requisitos:
• Cria uma receita invulgar de azeite (a cru) com outro(s) ingrediente(s)
• Inspira-te nas nossas experiências com emoção em
https://www.oliveemotion.com/experiencias-com-emocao
• Envia o texto da tua experiência junto com a imagem (tamanho máximo de 10 MB)
para geral@oliveemotion.com
• Faz like no post original e segue-nos no Facebook e Instagram
• Subscreve a nossa Newsletter em www.oliveemotion.com
4.2 Válido para as 5 primeiras receitas/experiências recebidas que cumpram os requisitos
estabelecidos em 4.1.
4.3 Qualquer denúncia de terceiros sobre uma participação de perfil falso torna a mesma inválida.
4.4 Para confirmar a sua participação, o utilizador terá de aceitar todos os termos do presente
regulamento.
5. Prémios
5.1 A ação promocional atribuirá como prémio a cada um dos(as) 5 concorrentes:
• 1 Garrafa de OliveEmotion de Azeite Extra Virgem de 500ml
5.2 Os(as) concorrentes serão informados(as) do resultado através de uma nova publicação na página
da OliveEmotion e por mensagem direta a partir do dia 25 de Junho de 2019. Será pedido que
enviem mediante mensagem privada (Direct Message) os seus dados para fazer o envio do
prémio: nome completo e morada.
5.3 Caso o envio dos dados por parte do(as) vencedores(as) não seja efetuado num período de 10
dias úteis, os organizadores reservam-se no direito de cancelar o prémio.
5.4 Os dados deverão ser completos e verdadeiros. A falta de veracidade dos dados pessoais dos
participantes implicará a anulação da atribuição do prémio.

5.5 A OliveEmotion não se responsabiliza pelo extravio no envio do prémio, nomeadamente no caso
de este ocorrer devido a dados incorretos indicados por parte do participante ou da
responsabilidade dos CTT no envio até à morada indicada pelo vencedor.
5.6 O prémio será enviado até 30 dias úteis após o anúncio dos concorrentes vencedores.
5.7 O prémio descrito supra não poderá ser alvo de troca por outros de igual espécie ou valor
nominal.
5.8 A OliveEmotion não será responsável por quaisquer danos físicos ou morais decorrentes do
usufruto do prémio.
5.9 O premiado aceita que o seu nome e/ou ligação à sua página pessoal possa ser divulgado
publicamente no âmbito da ação promocional caso contrário a sua participação será considerada
anulada.
6. Considerações Gerais
6.1. A ação promocional só é válida para cidadãos maiores de idade (maiores de 18 anos) residentes
no espaço territorial de Portugal Continental.
7. Outras Condições
7.1. A OliveEmotion reserva-se no direito de alterar, a qualquer momento, o presente regulamento,
sempre que entender necessário, tornando-se as alterações efetivas após a sua publicação na sua
página de Facebook ou Instagram.
7.2. Ao participar nesta ação promocional, os concorrentes aceitam automaticamente as condições
estabelecidas neste regulamento.
7.3. Não serão consideradas válidas as participações em que os dados fornecidos sejam falsos ou que
de alguma forma tentem viciar as regras do presente regulamento.
7.4. Os(as) concorrentes vencedores(as) não se pode opor à divulgação dos seus dados como tal, a
não ser que abdique do prémio.
7.5. Apesar da OliveEmotion se esforçar por garantir a maior segurança possível na recolha dos dados
solicitados, a Internet não permite garantias de segurança e, como tal, não é possível garantir a
segurança completa, correndo o risco dos dados fornecidos serem vistos, utilizados ou alterados por
terceiros não autorizados.
7.6. A OliveEmotion não será responsável pela impossibilidade de participação na ação devido a falhas
ou erros de rede, pela impossibilidade/dificuldade de acesso ou não disponibilidade da aplicação
Facebook ou Instagram, nem sobre a sua compatibilidade com os sistemas operativos, programas
informáticos utilizados para acesso à Internet, respetivas configurações dos terminais e/ou
capacidade de acesso à Internet dos participantes do passatempo ou utilizadores da aplicação.
7.7. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela OliveEmotion e das suas
decisões não caberá recurso.

Lisboa, 12 de Junho de 2019

