PASSATEMPO “1 ANO Nova Receita”

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
A Mars Portugal Inc., com sede Tagus Space, Rua Rui Teles Palhinha, 6 - Piso 2, Leião, 2740-278 Porto Salvo, Portugal, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Cascais com o número de matrícula e de identificação de pessoa colectiva 980 040 574,
com o capital registado afecto de € 1,595,719 (doravante “Mars Portugal”) é a promotora do presente passatempo.

1. Objectivo do Passatempo “1 ANO Nova Receita”
O passatempo “1 ANO Nova Receita” irá premiar a participação, composta pela foto mais original do gato a provar a nova receita
Whiskas, de acordo com a avaliação feita por um júri Mars.
2. Duração do Passatempo
O passatempo “O Fã nº1” decorre entre as 00:01 de 15 de Janeiro de 2016 e as 23:59 de 31 de Março de 2016. (Receção das
participações por RSF até 10 de abril de 2016 data carimbo dos CTT.
3. Âmbito do Passatempo - Participantes
3.1. O passatempo destina-se a todos os consumidores com residência legal em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas da
Madeira e dos Açores, maiores de 18 anos.
3.2. Não são admitidos ao passatempo os sócios, administradores e empregados da Mars Portugal Inc., nem os sócios,
administradores e empregados das demais empresas envolvidas na gestão do passatempo.
4. Requisitos de Participação
4.1. Não poderão participar no passatempo, indivíduos com idade inferior a 18 anos.
4.2. Apenas será aceite uma participação por utilizador.
4.3. Ao aceitar participar, o participante declara que aceita sem reservas as presentes condições de participação.
4.4. Não serão aceites participações consideradas inválidas pela Mars Portugal, Inc., nos termos constantes das presentes
condições.
4.5. A promotora reserva-se o direito de, a qualquer altura, solicitar aos participantes elementos que permitam a verificação dos
requisitos constantes das presentes condições de participação.
5. Forma de Participação
5.1. A participação no passatempo poderá ser feita através do envio para o e-mail Petcare_Portugal@effem.com ou através do
envio RSF que encontra nas lojas para o Apartado 121 EC Linda a Velha. 2796-970 Linda a Velha.
O participante deverá preencher os campos disponíveis no formulário RSF ou enviar via e-mail nome, morada, código postal,
localidade, telefone, data de nascimento e a loja em que adquiriu os produtos bem como a fotografia e o talão de compra.
6. Vencedores
6.1. No passatempo será premiada a participação mais original.

6.2.. O vencedor será contactados pela Mars Portugal Inc. ou por outra entidade em seu nome e representação, para confirmar
uma morada válida onde possa receber o prémio.
7. Prémios
7.1. O 1º classificado irá receber 1 ano de alimentação equilibrada grátis Whiskas. A alimentação equilibrada é composta por 2
saquetas húmidas por dia, mais 20g de alimentação seca (média para um gato de adulto de 4Kg), 10 a 15 biscoitos de Snacks por
dia. O cabaz de produtos será composto por 730 saquetas, 7,5Kg de alimentação seca e 52 Caixas de Snacks Dentabites 40g. O
prémio será distribuído em duas vezes - a primeira entrega de acordo com as datas referidas no ponto 9 e a segunda entrega até 6
meses depois, excepto se vencedor pretender receber o seu prémio por inteiro, ou seja, de uma só vez.

8. Participações válidas
8.1. Para que a participação no passatempo seja válida, é obrigatório que a foto seja original, e tenha por tema o gato a deliciar-se
com as novas receitas Whiskas e não inclua mensagens consideradas ofensivas ou violentas. A foto do gato deverá ser
propriedade intelectual do utilizador participante.

9. Entrega do prémio
9.1. Os vencedores serão anunciados na página de facebook de Whiskas (www.facebook.com/whiskasportugal) e na Tab do
passatempo (www.facebook.com/whiskasportugal/app_398182097052502), até ao dia 30 de Abril de 2016.
Os vencedores serão contactados via email pela Mars Portugal, Inc. No referido email seguirá em anexo uma declaração de
premiado que deverá ser preenchida e reenviada para a Mars Portugal Inc, no prazo máximo de 5 dias úteis contados da recepção
do mesmo, juntamente com uma cópia do B.I./Cartão do Cidadão do vencedor. Sem estes elementos não será possível ao
vencedor reclamar o seu prémio, nem à Mars Portugal, Inc proceder à respectiva entrega. Os referidos contactos realizam-se no
prazo máximo de 10 dias úteis após a publicação dos vencedores na página do facebook de Whiskas e na Tab do passatempo.
9.2. Os prémios serão enviados, via correio registado ou entregues em mão, para a morada indicada pelos vencedores. É da
responsabilidade dos vencedores ter alguém disponível para a recepção do prémio. O envio será feito até 30 dias, após a recepção
e validação da declaração de premiado devidamente preenchida e com o anexo que lhe é solicitado Todo o processo de envio é
gratuito para os vencedores.
9.3. A ausência de contacto por parte dos vencedores em 10 dias úteis após o primeiro contacto da Mars Portugal Inc., a ausência
de resposta à solicitação de morada no prazo de 5 dias úteis após a sua solicitação, a não-aceitação ou a não reclamação dos
prémios por parte dos vencedores, não lhes confere qualquer direito de reclamação ou compensação. No caso de não ser
reclamado o prémio por um dos vencedores, o mesmo será entregue aos participantes seguintes suplentes com o vídeo e frase
mais originais até serem entregues todos os prémios.
10. Condições de exclusão
10.1. Qualquer incumprimento das presentes condições de participação pode dar origem à exclusão do participante e à recusa da
atribuição do prémio por parte da promotora, ainda que o nome do participante já tenha sido divulgado como premiado.
10.2. Acresce que serão excluídas da participação no passatempo, sem aviso prévio, todas as participações que, nomeadamente,
estejam numa ou em várias das seguintes condições:
•
Participação com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou incompletos;
•
Suspeita de manipulação, modificação, eliminação ou supressão de dados ou programas informáticos associados ao
passatempo, com o intuito de o influenciar de forma incorrecta ou injusta para os demais participantes;
•
Suspeita de utilização de programas informáticos ou quaisquer outros artifícios técnicos (vulgarmente designados por
“hacking” ou “cheating”), permitindo participações automáticas ou de outro tipo para aumentar a pontuação.
•
Utilização de imagens, vídeos ou linguagem consideradas ofensivas.
•
Utilização de imagens, vídeos ou textos em violação de direitos de autor, direitos conexos ou direitos de propriedade
industrial pertencentes a terceiros.
10.3. A promotora reserva-se o direito de excluir participantes por suspeita de alguma anomalia ou interferência, conforme
decorre das condições de exclusão.
11. Direitos de Propriedade Intelectual
11.1. O participante deve ser o autor da fotografia enviada a passatempo.
11.2. Ao enviar a foto, o participante garante que os mesmos são integralmente da sua autoria e responsabiliza-se pelo respectivo
conteúdo, garantindo que nem o vídeo nem a frase ou a sua divulgação infringem quaisquer direitos de autor, direitos conexos ou
direitos de propriedade industrial de terceiros.
11.3. Os participantes cedem gratuitamente todos os direitos de exibição, utilização e reprodução relativos ao vídeo e à frase
enviados à Mars Portugal, Inc. no momento da participação. Os participantes responsabilizam-se perante a Mars Portugal, Inc.
bem como, perante quaisquer terceiros por todos os eventuais danos causados pela divulgação do vídeo e da frase. Os vídeos e as
frases recebidos destinam-se exclusivamente à participação no presente passatempo e serão usados pela Mars Portugal, Inc. para
efeitos do presente passatempo e para fins promocionais relacionados com o mesmo.
12. Dados Pessoais
12.1. Para efeitos da Lei n.o 67/98, de 26 de Outubro, que regula a Protecção de Dados Pessoais, informa-se que os dados
pessoais fornecidos pelos participantes serão objecto de tratamento automatizado, sendo necessários para a atribuição dos
prémios, publicação dos nomes dos vencedores e envio de comunicações comerciais dos produtos e serviços da Mars Portugal,
Inc., sem prejuízo do exercício do direito de oposição por parte dos participantes. A Mars Portugal, Inc. enquanto responsável pelo
tratamento, garante o cumprimento da mais rigorosa confidencialidade.O participante pode exercer os seus direitos de acesso,
rectificação, cancelamento e oposição mediante solicitação para Mars Portugal Inc., com sede Tagus Space, Rua Rui Teles Palhinha,
6 - Piso 2, Leião, 2740-278 Porto Salvo, Portugal. O cliente garante que as informações transmitidas são verdadeiras, completas e
exactas.

12.2 O vencedor que receber o prémio, aceitará desde logo autorizar a Mars Portugal Inc. a divulgar o seu nome para fins de
informação do presente Passatempo, sem que tal lhe dê direito a qualquer compensação.
13. Outras condições gerais
13.1. A promotora reserva-se o direito de terminar, alterar, encurtar, atrasar ou prolongar o presente passatempo a todo o tempo,
no caso de ocorrer alguma actividade ilegal ou fraudulenta ou algum facto externo, fora do controlo da organização, que afecte o
bom funcionamento do passatempo.
Nestas circunstâncias, os participantes não terão direito a qualquer tipo de compensação. Qualquer decisão da promotora neste
âmbito será publicada no facebook de Whiskas (www.facebook.com/whiskasportugal).
13.2. A Mars Portugal Inc. reserva-se o direito de não considerar válidas as participações que não demonstrem qualquer
originalidade.
13.3. Não é permitido aos participantes deste passatempo qualquer tentativa de participação de forma considerada fraudulenta.
13.4. Qualquer incumprimento das presentes condições de participação dará origem à desclassificação do participante.
Serão excluídos de participar no presente passatempo, sem aviso prévio, todos os consumidores cujas participações sejam feitas
com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou incompletos. Toda e qualquer actuação ilícita e ilegal para obter qualquer
vantagem competitiva no decorrer deste passatempo será considerada fraudulenta. Nestes casos, o participante perde o direito a
todas as participações efectuadas, bem como ao prémio que entretanto lhe tenha sido atribuído.
13.5. A Mars Portugal Inc. reserva-se o direito de oferecer prémios diferentes dos inicialmente previstos, mas de igual valor, caso
seja forçado a proceder a essa alteração devido a circunstâncias externas à sua actuação e não susceptíveis de serem controladas.
13.6. A Mars Portugal Inc. reserva-se o direito de modificar ou suspender o passatempo, em qualquer momento, no caso de
anomalia informática ou em caso de verificação de actuações que possam indiciar a prática de ilícitos criminais.
13.7. A promotora exclui toda e qualquer responsabilidade por danos e prejuízos de toda natureza que possam dever-se à falha
temporal de disponibilidade ou de continuidade do funcionamento do passatempo, ao defraudamento da utilidade que os
participantes possam atribuir ao mesmo e, em particular, ainda que não de modo exclusivo, às falhas no acesso às distintas
páginas e envios de respostas de participação através da Internet.
13.8. Todas as formalidades constantes do presente documento são absolutamente determinantes para a atribuição de qualquer
prémio nele previsto, pelo que a respectiva preterição ou incompletude implicará sempre a exclusão dos participantes.
13.9. Qualquer reclamação ou esclarecimento poderá ser obtido através dos seguintes contactos: 214581167 ou por mensagem
privada no facebook Whiskas Portugal ou por e-mail para Petcare_Portugal@effem.com

13.10 O presente documento pode ser alterado, sem aviso prévio, por motivos de força maior relacionados com a evolução e
logística do passatempo. As novas condições de participação serão aplicáveis a partir da sua publicação no facebook da Whiskas.
Os participantes deverão consultar regularmente a mesma para tomar conhecimento dos termos e condições aplicáveis.

14. Divulgação do passatempo
A publicidade do Passatempo será feita através da página Facebook Whiskas (www.facebook.com/whiskasportugal).

