REGULAMENTO PASSATEMPO DIA DA MÃE KIDZANIA 2017

1. Introdução
O presente regulamento destina-se a disciplinar a forma de participação no passatempo Dia da
Mãe KidZania 2017, a realizar nos dias 6 e 7 de maio 2017.

2. Organização
A organização do passatempo pertence à KidZania Lisboa.

3. Participantes
Os interessados poderão participar através do preenchimento de um formulário entregue no ato
de entrada no parque nos dias 6 e 7 de maio 2017, sem prejuízo do disposto no número 6 infra.

4. Aceitação do regulamento
a. A participação no concurso está condicionada à aceitação integral do presente regulamento,
com as alterações, anexos e aditamentos que, a qualquer altura e sem necessidade de aviso
prévio, venham a ser introduzidos pela organização.
b. A participação no passatempo implica ainda a total aceitação dos resultados do mesmo e de
todas as decisões da organização, sem possibilidade de reclamação.

5. Alteração do regulamento
Os visitantes que pretendam participar no passatempo desde já reconhecem, adicionalmente,
para todos os efeitos, o direito da Organização poder, a todo o tempo e por qualquer modo,
alterar, no todo ou em parte o presente regulamento, obrigando-se a, nesses casos, divulgar as
alterações introduzidas.

6. Condições de participação
Constituem cumulativamente condições de participação:
a. O Passatempo Dia da Mãe KidZania 2017 destina-se a adultos que visitem o parque temático
nos dias 6 e 7 de maio;

b. Para participar no Passatempo será necessário o pagamento de entrada no parque por parte
do adulto;

c. Que o participante não seja funcionário, colaborador, familiar em primeiro grau ou ter
qualquer tipo de relacionamento ou vínculo com a organização do concurso;

d. Que o participante cumpra os demais requisitos e condições previstos no presente
regulamento

7. Apuramento dos vencedores
Os vencedores deste passatempo serão apurados da seguinte forma:
a. A KidZania Lisboa escolherá as trinta e uma (31) frases mais criativas e originais sobre o
momento mãe-filho/a;
b. Serão eleitos trinta e um (31) vencedores, totalizando um total de trinta e um (31)
prémios.

8.Comunicação dos vencedores
a. Os vencedores serão anunciados no site da KidZania no dia 15 de maio 2017;
b. Os vencedores deverão indicar os seus dados pessoais (nome, email e telemóvel) para
serem contactados pela organização.

9.Prémios
a. Do total de participantes do Passatempo Dia da Mãe KidZania 2017, nos termos supra
definidos, serão selecionados trinta e um (31) vencedores, respetivamente do 1º lugar ao
31º lugar.

b. O prémio a atribuir são os seguintes:
1º Lugar - Zmar Estadia de 2 noites APA em época baixa e média em Zvilla T1 com
capacidade para 2 pessoas + 1 criança até aos 10 anos
2º Lugar - Bosch Car Service Uma revisão automóvel (no valor máximo de 250€).
3º Lugar – MEO Telemóvel Smart A35
4º Lugar – Livro de Filatelia CTT
5º e 6º Lugar - Bom Petisco Jantar para 2 pessoas no restaurante Tasca da Esquina,
com o Chef Hugo Nascimento (no valor máximo de 50€)
7º Lugar - Hippotrip Passeio por Lisboa em família (2 adultos + 2 crianças)
8º Lugar - The World by them Desconto de 30% num vídeo de “Cápsula do Tempo”
9º Lugar - RFM Visita VIP para a família às instalações do Grupo RR (Lisboa)
10º ao 19º Lugar - Johnson’s Baby Pack especial de produtos Johnson’s Baby para
Mãe e Filho/a
20º ao 29º Lugar - Pizza Hut Refeição família no Restaurante do Dolce Vita Tejo (no
valor máximo de 20€)
30º Lugar - The World by them Caneca personalizada

31º Lugar - The World by them Poster personalizado
c.

Os prémios são pessoais e intransmissíveis, não podendo ser vendidos, substituídos,
oferecidos ou doados a quem quer que seja, não tendo por isso qualquer valor monetário.

10. Entrega dos prémios
a. Os documentos necessários para usufruto dos prémios serão enviados por mail, para o
email indicado por cada vencedor.
b. A informação referida no ponto anterior será enviada num prazo máximo de 15 dias
após decisão dos vencedores.
c. A KidZania Lisboa não poderá ser responsabilizada por quaisquer incidentes que
ocorram após a atribuição dos prémios aos participantes.

11. Utilização dos dados e obrigação de confidencialidade
a. Os participantes reconhecem e atribuem à Organização o direito de proceder à
publicação, divulgação e utilização dos dados não confidenciais constantes das fichas de
inscrição, designadamente dos nomes dos participantes, ficando expresso que tal
utilização se restringirá ao que se mostrar necessário ao normal funcionamento do
passatempo, designadamente no que concerne à sua vertente de marketing e de
publicidade.
b. A Organização obriga-se, em todo o caso, a respeitar a confidencialidade dos dados
fornecidos pelos participantes e a fazer o tratamento dos mesmos no estrito
cumprimento do regime de proteção legal de dados pessoais, ficando desde já expresso
que os dados pessoais assim recolhidos se tornam essenciais à participação dos
candidatos no passatempo.
c. A Organização compromete-se a fornecer aos participantes toda a informação relevante
para o presente passatempo, designadamente a que lhe seja solicitada.

10. Interpretação do Regulamento
Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e aplicação do regulamento deverão ser analisadas e
decididas pela Organização.

Lisboa, 28 de abril de 2017

