Termos e Condições – Passatempo de CVR Tejo
1. Este passatempo é promovido pela Comissão Vitivinícola do Tejo (CVRTejo).
2. Este passatempo está aberto a todos os participantes residentes em Portugal Continental e
ilhas, com idade igual ou superior a 18 anos. Não é permitida a participação de colaboradores
da CVR Tejo, dos seus familiares ou de alguém que tenha alguma relação com a organização.
3. Não existe taxa de inscrição para a participação no passatempo, nem é necessária a compra
de qualquer Vinho do Tejo.
4. Ao participar neste passatempo, o participante concorda com os termos e condições e
regras gerais e declara e garante que preenche os critérios de participação. Além disso, o
participante concorda em aceitar as decisões da CVR Tejo, que são definitivas e vinculativas,
em relação ao conteúdo deste passatempo.
5. Os detalhes para participar no passatempo encontram-na conta de instagram
vinhosdotejo.tejowines. A participação deve cumprir todos os requisitos para que a mesma seja
elegível. As inscrições incompletas ou que não cumpram as regras serão desqualificadas.
6. Não há limite de participação por pessoa. Cada pessoa pode participar mais do que uma vez
no passatempo, devendo identificar sempre amigos diferentes. Se o participante usar métodos
fraudulentos ou tentar contornar as regras, a sua submissão pode ser desqualificada.
7. As participações serão aceites até às 16:00 horas do dia 18/09/2020. Depois deste período
não é possível participar no passatempo. A CVR Tejo não se responsabiliza por participações
feitas após esse período.
8. As regras para participar no passatempo são as seguintes:
a. Seguir o perfil de instagram @vinhosdotejo-tejowines.
b. Gostar da imagem do passatempo/giveaway em @vinhosdotejo-tejowines.
c. O seguidor deverá Identificar 1 pessoa nos comentários da publicação do
passatempo/giveaway do perfil @vinhosdotejo-tejowines.
9. Será apurado 1 vencedor. O vencedor irá receber um Pack composto por 9 (nove) garrafas
de Vinhos do Tejo. A saber:

Herdade dos Templários branco 2019 (DO Tejo)
Quinta da Badula Reserva branco 2018 (DO Tejo)
Quinto Elemento Reserva branco 2016 (IG do Tejo)
Rui Reguinga Vinha da Talisca branco 2018 (IG do Tejo)
Casal das Aires Chardonnay branco 2018 (IG do Tejo)
Quinta da Escusa Harvest branco 2016 (IG do Tejo)
Zé da Leonor rosé 2019 (IG do Tejo)
Quinta da Arriça reserva tinto 2017 (IG do Tejo)
Joana da Cana Reserva tinto 2016 (IG do Tejo)
10. O prémio é o supra referido e não pode ser trocado por dinheiro, nem transferido.
11. A participação vencedora é anunciada pela CVR Tejo, sem direito a recurso.

12. O vencedor será anunciado na publicação do passatempo e notificado pela CVR Tejo
através de mensagem privada no Instagram no dia 19/09/2020. Se o vencedor não puder ser
contactado ou não reclamar o prémio no prazo de 3 dias, após ter sido notificado, será
escolhido outro vencedor pelos mesmos critérios.
13. Este passatempo e estes termos e condições são regulados pela lei portuguesa e qualquer
disputa será sujeita à jurisdição dos tribunais portugueses.
14. O vencedor concorda com a utilização do seu nome e imagem em qualquer material
publicitário. Todos os dados relativos ao vencedor e aos outros participantes serão utilizados
exclusivamente de acordo com o regulamento europeu geral da proteção de dados (RGPD) e
não serão concedidos a terceiros sem o seu consentimento prévio.
15. Este passatempo não é patrocinado por nenhuma rede social. As informações são
fornecidas à CVR Tejo e não a qualquer outra entidade.
16. O promotor reserva-se no direito de cancelar ou alterar o passatempo e estes termos e
condições sem aviso prévio no caso de catástrofe, guerra, transtorno civil ou militar, ou
qualquer violação antecipada de qualquer lei ou regulamento aplicável ou qualquer outro
evento fora do controlo do promotor. Qualquer alteração será notificada aos participantes o
mais rapidamente possível.
17. A participação neste passatempo pressupõe a aceitação dos presentes termos e

condições.

