Regulamento da Ação
“Rally de Portugal & Alma Shopping Coimbra”

O Automóvel Club de Portugal com sede na Rua Rosa Araújo, nº 24-26, Lisboa, pessoa
coletiva 500 700 800, deseja levar a efeito uma iniciativa que denominou “Rally de
Portugal & Alma Shopping Coimbra” (doravante, a “Ação”):

1ª. Objeto e finalidade da Ação:
A Ação destina-se a todos os fãs da página de facebook do Rally de Portugal a
realizar-se-á entre as 12h00 do dia 29 de abril de 2019 até às 12h00 do dia 05 de
maio 2019 às 24h00.
2ª. Mecânica da Ação:
(i)

Os fãs da página de facebook do Rally de Portugal que pretendam participar na
Ação, devem responder à pergunta do dia do “Post” da Ação, e uma frase
original e criativa em formato de resposta ao seguinte desafio: “Se pudesse ser
Co-piloto por um dia, qual o piloto que escolheria e porquê?”;

(ii)

A(s) resposta(s) acompanhada(s) de frase(s) deverá (deverão) ser deixada(s)
na Loja do ACP localizada no interior do Alma Shopping, Loja 001 no
seguimento da publicação (“Post – pergunta do dia”), não existindo limite de
carateres;

(iii)

Só serão válidas as respostas e frases criativas, que forem entregues na Loja
do ACP situada no Alma Shopping Coimbra, indicando que a resposta é relativa
à pergunta do dia em questão.

(iv)

Será válida mais do que uma participação por perfil;

(v)

As respostas e frases entregues serão apreciadas por um júri da Organização
do Rally de Portugal, sendo a resposta(s) e criatividade e originalidade os
critérios de avaliação para apurar as frases vencedoras.

3ª. Regras de participação e de exclusão:
(i)

O ACP, reserva-se o direito de excluir da presente Ação os participantes que,
no decurso da mesma, adotem condutas fraudulentas e deturpadoras das
regras constantes do presente Regulamento e/ou demais legislação aplicável,
designadamente criando perfis falsos.

(ii)

Sempre que verificar a existência de indícios de criação e/ou utilização de um
perfil falso, o ACP, reserva-se o direito de contactar o participante com vista à
validação do respetivo perfil e, consequentemente, a sua manutenção ou não
na Ação.

(iii)

Caso o participante seja contactado pelo ACP ao abrigo do disposto nas
alíneas (i) e (ii) supra, deverá, até às 12h00 do dia 6 de maio de 2019 (das
10h00 horas às 13h00 horas e das 14h00 horas às 20h00 horas), deslocar-se
às instalações do Alma Shopping de Coimbra na Loja do ACP, nº 001 para,
junto dos colaboradores do ACP, proceder à validação do seu perfil na rede
social, através da apresentação de um documento de identificação pessoal
válido (Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão, Carta de Condução, Carta
de Autorização de Residência ou Passaporte).

(iv)

Caso o participante contactado pelo ACP, não proceda à validação do seu perfil
ou não o faça nos termos descritos no ponto (iii) supra, o ACP poderá excluí-lo
de participar na Ação.

(v)

O ACP reserva-se ao direito de excluir e eliminar desta Ação qualquer
participação ou comentário que considerar abusiva, ofensiva ou com teor
desadequado.

4ª. Validação da participação:
(i)

A validação da participação na Ação dependerá da verificação cumulativa das
seguintes condições:
(a) Os participantes vencedores deixaram a respetiva resposta e frase do “Post
– pergunta do dia” da Ação na Loja do ACP situada no Alma Shopping,
selecionadas pelo Júri da Ação;
(b) As perguntas serão publicadas diariamente entre as 09h00 e 10h00 do dia
29 de abril de 2019 até 05 de maio 2019 na página de facebook do Rally de
Portugal;
(c) Para validação da sua participação os vencedores da Ação deverão ser
contados pelos serviços do ACP, para se deslocarem à Loja do ACP no Alma
Shopping acompanhado do número de documento de identificação, para
recebimento do respetivo prémio. Os vencedores da Ação deverão
apresentar o respetivo documento de identificação pessoal válido (Bilhete
de Identidade, Cartão de Cidadão, Carta de Condução, Cartão de
Autorização de Residência ou Passaporte).

(d) A loja do ACP está no Alma Shopping, situada no piso 0, disponível das
10h00 às 20h00 de segunda-feira a sexta-feira encerra aos sábados,
Domingos e Feriados.
(ii)

Se contactados para o efeito, os participantes vencedores deverão dirigir-se às
instalações do ACP, no piso 0, para proceder à autenticação presencial do seu
perfil no facebook.

5ª. Prémio:
(i)

Os 7 (sete) vencedores da Ação receberão, cada um dos vencedores, 1 (um)
boné ou 1( uma ) t-shirt oficial do Rally de Portugal, não sendo possível a troca
por outra oferta, produtos ou serviços, ou valor monetário.

(iii)

Os prémios deverão ser reclamados pelos vencedores até ao dia 6 de maio de
2019, devendo o vencedor, para o efeito, dirigir-se à loja do ACP, no Piso 0,
durante o horário de funcionamento da Loja do ACP: das 10h00 às 20h00.

(iv)

Caso o(s) prémio(s) não seja(m) reclamado(s) pelo(s) vencedor(es) no prazo
previsto no número anterior, ou não seja apresentada a documentação
necessária nos termos previstos no presente Regulamento, não haverá lugar à
designação de qualquer suplente ou atribuição do prémio em apreço, o qual se
deverá considerar sem efeito.

6ª. Limitações à participação na Ação:
(i) Não serão admitidos a participar na Ação, administradores, colaboradores e
empregados da entidade promotora do concurso, excluindo os lojistas e
funcionários das lojas do Alma Shopping Coimbra, espaços temporários e Pop
Up stores ali instalados.

