Regulamento Geral de Passatempos

1. Os passatempos da Estrelas & Ouriços têm uma data e hora de início e de fim.
2. Das respostas recebidas, e de forma a que a identificação do participante seja
inequívoca, apenas serão consideradas válidas as que preencherem devidamente os
campos solicitados no formulário de resposta. Qualquer resposta que não cumpra os
requisitos exigidos não será validada.
3. No caso de o número de participações ser inferior ao número de prémios disponíveis,
serão contemplados todos os participantes que responderem acertadamente sem se
aplicar a regra mencionada no ponto 2 deste regulamento.
4. A lista dos premiados será publicada online na área “Vencedores” da secção
“Passatempos”.
5. O número de passaportes a atribuir por cada participante é comunicado na página de
anúncio do respetivo passatempo e corresponde ao número de alunos da respetiva
turma e dos acompanhantes da equipa pedagógica (um acompanhante por cada 10
crianças).
6. O direito ao prémio de qualquer passatempo é pessoal e intransmissível, não sendo
remível em dinheiro. O vencedor de qualquer passatempo não será ressarcido se, por
motivos alheios à Estrelas & Ouriços, não puder usufruir do prémio que eventualmente
lhe assista.
7. Os participantes autorizam a Estrelas & Ouriços a divulgar os seus nomes e o resultado
dos passatempos no website da Estrelas & Ouriços.
8. Ao vencer este passatempo está a ceder o direito da sua imagem e das crianças,
enquanto permanecerem no espaço da Capital do Natal, para fins promocionais;
9. Todos os participantes que cumpram o regulamento e os parâmetros de participação
ganham automaticamente os passaportes. Porém, no caso de concorrer mais de uma
turma por escola e/ou no caso de as participações excederem o número de passaportes
disponíveis, haverá uma seleção, segundo critérios de originalidade e criatividade, dos
melhores trabalhos.
10. A Estrelas & Ouriços não se responsabiliza pelo cancelamento do evento ou de alguma
dinâmica envolvida no mesmo, que possa ocorrer durante o usufruto do prémio.
11. No âmbito dos passatempos, sempre que o participante forneça os seus dados pessoais,
os mesmos serão tratados pela Estrelas & Ouriços para a realização de todos os
procedimentos inerentes à participação no passatempo e receção dos prémios.

