
 

 

 

REGULAMENTO PASSATEMPOS FACEBOOK 

PÁGINA DE FÃS GLICÍNIAS PLAZA 
 

1. Qualquer “Fã” do Glicínias Plaza tem o direito de concorrer a passatempos lançados pelo 
Centro Comercial Glicínias Plaza na rede social Facebook. 

2. Os passatempos Glicínias Plaza estão unicamente vedados a lojistas e/ou funcionários do 
centro comercial Glicínias Plaza e sua família directa. 

3. Todos os participantes e votantes nos passatempos Glicínias Plaza devem fazer previamente o 
seu registo nas Newsletters do site do Glicínias Plaza – www.glicinias.pt. Esse registo só 
necessita ser efectuado uma única vez. 

4. O Glicínias Plaza não será responsável pela impossibilidade de participação no passatempo 
devido a erros de rede, problemas de Internet, ataques e/ou avarias no sistema, ou problemas 
de recepção na caixa de e-mail.  

5. O Glicínias Plaza reserva-se ao direito de anular participações cuja sua aplicação na prática 
poderá ser duvidosa. 

6. O uso de qualquer meio informático, repetitivo, automático, mecânico ou similar, que vise a 
reprodução ou a falsificação de participações, implica a respectiva desclassificação. 

7. Em situações cujo vencedor será revelado pelo número de “Gosto”, o Glicínias Plaza não 
considera válidos quaisquer “Gosto” de perfis cuja nacionalidade ou localidade não sejam 
nacionais (Portugal). Todos os “Gosto” obtidos através de perfis falsos, ou do uso de “scripts”, 
ou qualquer outra forma ilícita e de manipulação, serão anulados.  

8. O Glicínias Plaza reserva-se ao direito de desclassificar participações, caso sejam identificadas 
tentativas de manipulação ou adulteração de resultados, criação de múltiplos utilizadores ou 
utilizadores fantasma com vista à angariação de votos, tentativas voluntárias de alteração da 
mecânica do passatempo ou outro qualquer comportamento que indicie um abuso às regras 
expressas neste regulamento. 

9.  Se uma participação potencialmente vencedora do prémio é beneficiada por perfis do 
Facebook com menos de 10 amigos num índice igual ou superior a 20%, o concorrente 
beneficiado é automaticamente desclassificado ao abrigo da alínea anterior. 

10. O Glicínias Plaza reserva-se ao direito de desqualificar participações incompletas, modificadas, 
ilegíveis ou desconformes com o regulamento. Não é, em especial, permitida pelo presente 
regulamento a utilização de programas informáticos ou quaisquer outros meios técnicos 
ilícitos, vulgarmente designados por "hacking" ou "cheating”. Nestes casos será aplicada a 
legislação em vigor. 

11. O Glicínias Plaza não será responsável por participações não recebidas, não reconhecidas ou 
atrasadas. 

12. Após apuramento do(s) vencedor(es) do(s) passatempo(s), estes devem enviar um e-mail, para 
um endereço a indicar oportunamente, com os seus dados completos, nomeadamente nome 
completo, número de bilhete de identidade/cartão cidadão e número de telemóvel. 

13. Qualquer prémio de qualquer passatempo Glicínias Plaza deve ser levantado no prazo de 20 
dias, a partir da data de recepção de um e-mail do Departamento de Marketing do centro 
Comercial Glicínias Plaza com confirmação de recepção dos dados pessoais do vencedor, na 
Administração do Centro Comercial, dentro do horário previsto de funcionamento da mesma.  

14. O prémio será entregue em mãos ao vencedor que, por sua vez, deve fazer-se munir de 
identificação pessoal – Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão – e deve assinar uma 
Declaração de Recepção do prémio. 

15. Se os prémios não forem levantados no prazo apresentado, o prémio não será atribuído. 
16. Todas as formalidades constantes do presente regulamento são absolutamente determinantes 

para a atribuição de qualquer prémio nele previsto, pelo que a respectiva preterição ou 
incompletude implicará sempre a exclusão dos participantes. 

http://www.glicinias.pt/

