Regulamento Passatempos Redes
Sociais do Altice Forum Braga
1 – O Passatempo
1.1. O Passatempo “Oferta de Bilhetes” destina-se a sortear convite(s) para entrada nos
espetáculo e/ou eventos que se realizem no Altice Forum Braga;
1.2. O Passatempo decorre em período a definir para cada espetáculo e/ou evento;
1.3. Para participar o utilizador deve ter um perfil real nas redes sociais, e respeitar as regras
definidas no presente regulamento. A não observação das regras leva à sua exclusão;
1.4. O vencedor(es) é sorteado de forma aleatória, em data a definir em cada passatempo,
utilizando ferramentas automáticas para o efeito – random.org ou sorteiogram.com ou
outras, sendo o seu anúncio efetuado na rede social onde decorre o anúncio;
1.5. Só é permitida uma participação válida por perfil de utilizador;
1.6. Comentários com linguagem imprópria serão excluídos do passatempo.

2 – Quem pode participar
2.1. Para participar o utilizador deverá utilizar a sua conta pessoal da rede social onde
decorrer o passatempo;
2.2. Estão excluídos dos passatempos Altice Forum Braga os colaboradores da InvestBraga,
empresas municipais e Câmara Municipal de Braga;
2.3. A participação no passatempo pressupõe o conhecimento integral e aceitação sem
reserva das regras estabelecidas no presente Regulamento.

3 - Vencedor
3.1. O vencedor(es) será notificado na data definida em cada passatempo através de uma
resposta no respetivo comentário alusivo ao passatempo na rede social onde decorre o
passatempo e via mensagem privada;
3.2. Para reclamar o prémio, o vencedor(es) deverá enviar uma mensagem privada através
da rede social onde decorre o passatempo, no prazo até 24 horas, após a notificação,
indicando a seguinte informação;
• Nome completo do vencedor;
• Endereço de e-mail;
• Contacto telefónico;
• N. Cartão de Cidadão
3.3. Caso não seja recebida qualquer reclamação de prémio no prazo estipulado no ponto
anterior, será realizado um novo sorteio durante o dia seguinte, de acordo com os
trâmites referidos neste Regulamento. Este procedimento repetir-se-á em sucessão até
ser possível determinar e obter os dados completos de um vencedor.

4 - Prémio e Atribuição
4.1. O prémio é oferta de um ou mais convites para os eventos identificados no
passatempo;
4.2. No dia do evento, o vencedor(es) devem dirigir-se à bilheteira, apresentando a
respetiva identificação – Cartão de Cidadão;

4.3. O prémio só se refere ao espetáculo e/ou evento associado ao passatempo e é
nominal, não podendo ser transmitido a outros.

5 - Mais informações
5.1. Este passatempo não é promovido, nem está associado, de forma alguma, à empresa
Facebook Inc.
5.2. O Altice Forum Braga reserva-se o direito facultativo de, após verificar a existência de
qualquer violação do presente Regulamento ou qualquer indício de participação
fraudulenta, desclassificar o participante em causa e proceder a um novo sorteio;
5.3. O Altice Forum Braga reserva-se o direito facultativo de alterar o presente
Regulamento, sempre que tais alterações sejam justificadas e não prejudiquem os
participantes;
5.4. Salvo autorização expressa pelo participante, os dados pessoais facultados pelos
participantes serão exclusivamente utilizados para os fins do concurso, entrega do
prémio, bem como para comunicações posteriores ao fim do concurso;
5.5. Os comentários poderão ser utilizados em campanhas do Altice Forum Braga, para
efeitos de marketing/promoções podendo ser excluído a qualquer momento;
5.6. Questões adicionais relacionadas com os passatempos “Oferta de Bilhetes” deverão
ser remetidas para comunica@investbraga.com

