
 
 
 

Regulamento Passatempo 
“Convoque Portugal à sua mesa e vá à Rússia com a Delta” 

 

Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda. registada na Conservatória do Registo Comercial 500 853 975, NIPC 
500 853 975 com sede Avenida Calouste Gulbenkian 7370-025 Campo Maior, vai levar a efeito, no período 
de período 29 de Maio e 11 de Junho de 2018, um passatempo denominado “Convoque Portugal à sua 
mesa e vá à Rússia com a Delta” o qual obedecerá às condições que a seguir se indicam: 

 
1. Objeto:  
 
1.2. O Passatempo premiará os dois participantes com as fotografias ou vídeos mais criativos publicados 
no Instagram com #DeltaPorPortugal e @delta_cafes, escolhidos por um júri eleito pela Delta Cafés, e 
que cumpram os termos e condições definidas no presente regulamento e nas condições gerais dos 
passatempos abaixo transcritas.  
 
2. Destinatários do Passatempo:  
 
2.1. Podem participar todos os indivíduos residentes em Portugal Continental e Regiões Autónomas, 
maiores de 18 anos.  
 
2.2 O passatempo destina-se a todos os seguidores da página oficial da Delta Cafés no Instagram 
(https://www.instagram.com/delta_cafes/); 

2.3. Para garantir justiça na igualdade de circunstâncias de participação, este passatempo destina-se ao 
consumidor final, sendo portanto interdita a participação por parte de qualquer retalhista, comerciante, 
distribuidor intermediário ou grupo de consumidores, bem como dos trabalhadores e dos membros dos 
corpos sociais da Delta Cafés. De igual modo, não poderão inscrever-se, concorrer nem participar do 
concurso os funcionários das empresas direta ou indiretamente envolvidas na organização deste 
concurso: funcionários, executivos e/ou diretores, assim como os funcionários, empregados, prepostos, 
executivos, diretores e/ou consultores, bem como parentes destes, incluindo seus pais, irmãos, filhos e 
cônjuges (independentemente de seu domicílio), e as pessoas com as quais residam (independentemente 
de seu grau de parentesco); 

 
3. Participação no Passatempo:  

 
3.1. Para participar no Passatempo, os consumidores deverão, no período temporal do mesmo:  

3.1.1. Efetuar a compra de uma embalagem de Delta Portugal 

3.1.2. Fazer uma fotografia ou vídeo com Delta Portugal a mostrar o seu apoio 

3.1.3. Publicar a sua fotografia ou vídeo na sua conta pessoal de Instagram com 
#DeltaPorPortugal e @delta_cafes 

 
3.2. A conta de Instagram do participante deverá estar em modo público, caso contrário a participação 
será considerada inválida. 

https://www.instagram.com/delta_cafes/


3.3. As participações deverão ser publicadas dentro do período de tempo estipulado para o passatempo, 
isto é, a partir do dia 29 de maio até às 23h59 do dia 11 de junho de 2018. Qualquer outro tipo de 
submissão não será aceite; 

3.4. A participação neste Passatempo, incluindo o levantamento do prémio significará a integral aceitação 
do presente Regulamento pelos participantes, bem como que o participante está autorizado a indicar os 
dados do potencial parceiro na viagem e que assume a responsabilidade por esta indicação.  

3.5. São aplicáveis as Condições de Participação e Controlo de Participações abaixo definidas.  
 
 
4. Prémios:  
 
4.1. O passatempo tem o seguinte prémio: 2 Pacotes Duplos: JOGO 3 / Irão-Portugal 
Hotel (Estadia 3* APA) + 3º Jogo / Irão - Portugal. 

4.2. O prémio inclui:  
4.2.1. Passagem aérea em classe económica para os percursos Lisboa/Moscovo/Lisboa;  

4.2.2. Passagem aérea em classe económica para os percursos Moscovo/Saransk/Moscovo 

4.2.3. Franquia de bagagem;  

4.2.4. Transferes aeroporto-hotel-estádio 

4.2.5. Duas noites de estadia em hotel 3* com pequeno-almoço incluído. 

4.2.6. Todas as outras despesas, taxas e custos adicionais serão suportadas pelo participante 
vencedor.  

 
4.3. A viagem será utilizada apenas no período definido (partida dia 24/Junho, regresso dia 26/ Junho)  
 
 
5. Atribuição do Prémio:   
 

5.1. Serão premiados os dois participantes com a fotografia ou vídeo mais criativo e original, a definir por 
um júri eleito pela Delta Cafés e que cumpram os termos e condições definidas no presente regulamento.  

5.2. Os vencedores serão anunciados no dia 12 de Junho na página oficial de Instagram da Delta Cafés 
(https://www.instagram.com/delta_cafes/ ), e serão contactados por mensagem privada através do 
Instagram com o objetivo de recolher os dados necessários para a entrega do prémio.  
 
 
5.3.  Até 48 horas depois da comunicação dos vencedores do presente passatempo, esses obrigam-se a 
proceder à confirmação e aceitação do respetivo prémio, aceitação essa que terá de ser processada 
através de mensagem privada de Instagram, com indicação dos dados necessários para a entrega do 
prémio (nome, idade, e-mail, contacto telefónico, morada, localidade e código postal) e será informado 
de que deverá enviar fotocópia do BI ou cartão do cidadão para a morada que lhe for indicada, de forma 
a posteriormente poder receber o prémio. As entidades envolvidas neste passatempo não se 
responsabilizam por quaisquer extravios de entregas retardadas referentes à receção dos comprovativos 
enviados por correio pelos participantes vencedores.  

5.3.1.  Se o vencedor não reclamar o prémio dentro do prazo estipulado, declara-se que deixa de ter 
direito ao mesmo; 

5.4. O direito ao prémio atribuído será pessoal e intransmissível.  

5.5. O levantamento do prémio pelo vencedor implicará, desde logo, autorizar a Delta Cafés a divulgar o 
seu nome para quaisquer fins de informação do presente passatempo, bem como a cedência à Delta Cafés 

https://www.instagram.com/delta_cafes/


de todos os direitos patrimoniais ou de outra natureza para utilização da fotografia ou vídeo premiado, 
sem que isso lhe dê direito a qualquer compensação adicional para além do prémio.  
 
 
6. Regulamento e Questões  
 

6.1. As formalidades constantes deste Regulamento e dos Termos e Condições Gerais abaixo transcritos 
são absolutamente determinantes para a atribuição de qualquer prémio, pelo que a respetiva preterição 
ou incompletude implicará sempre a exclusão dos participantes envolvidos do passatempo, sem qualquer 
direito a compensação, seja a que título for. 

6.2. O regulamento do passatempo encontra-se disponível na página oficial da Delta Cafés no Instagram 
(https://www.instagram.com/delta_cafes/ 

6.3. Em caso de dúvida o consumidor ou participante deverá contactar a linha de apoio através do número 
214 074 057 nos dias úteis no seguinte horário: das 10h00 às 12h00 e das 15h00 às 17h30m. 

 
 
TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DO PASSATEMPO:  
 
7. Condições de Participação  
 

7.1. A Delta Cafés não se responsabiliza por qualquer incorreção ou imprecisão dos dados indicados pelos 
participantes, que resultem na anulação da participação no Passatempo.  

7.2. A Delta Cafés não se responsabiliza pela impossibilidade de participação no Passatempo devido a 
falhas ou atrasos dos serviços que lhe são alheios.  

7.3. Os participantes são responsáveis pela veracidade dos dados fornecidos. A promotora do passatempo 
não se responsabiliza por dados incorretos facultados pelo participante.  
 
7.4. Ao participar neste passatempo, os fãs aceitam automaticamente a exposição/cedência do seu nome; 
 
7.5. Os participantes não devem submeter conteúdos que pela sua apresentação ou outros aspectos 
possam ser considerados ofensivos ou suscetíveis de incentivar à violência ou à discriminação de qualquer 
tipo ou qualquer conteúdo impróprio que viole as normas de conduta da plataforma Instagram;  
 
7.6.  Os participantes não devem comentar as publicações de outros participantes com mensagens que 
apelem ao racismo, xenofobia, preconceito ou qualquer outro tipo de discriminação social, religiosa ou 
sexual. 
 
7.7. Ao participar, o utilizador está automaticamente a ceder os direitos da publicação da sua autoria, 
nomeadamente direitos de autor e direitos conexos, sendo que nessa qualidade a Promotora do 
passatempo devidamente legitimada para proceder à sua utilização e divulgação para os fins e pelos 
meios que entenda por conveniente, por tempo indeterminado, não sendo por tal facto exigível pelos 
participantes do presente passatempo e/ou terceiros, qualquer retribuição e/ou compensação.  
 
7.8. A cedência dos direitos de imagem e direitos de autor consagrada no ponto anterior, bem como a 
autorização para a divulgação e utilização dos conteúdos apresentados no âmbito do presente 
passatempo, é concedida pelos respetivos participantes, de livre e espontânea vontade, aquando da sua 
candidatura, não sendo por tal facto exigível qualquer retribuição e/ou compensação à Promotora. 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/delta_cafes/


8. Controlo de participações:  
 
8.1. A atribuição do prémio é limitada a um prémio sendo este escrutínio feito por nome, número de BI, 
morada e/ou por qualquer outro meio considerado adequado pela Delta Cafés, no sentido de evitar a 
fraude.  

8.2. A Delta Cafés reserva-se o direito de exigir prova de todas as participações passadas e futuras de 
qualquer participante para a atribuição do prémio em questão, e de forma a eliminar a fraude ou 
incorreção da participação.  

8.3. Se a Delta Cafés, detetar alguma anomalia ou suspeita de fraude por parte de algum participante, 
impedindo o normal funcionamento do Passatempo, bem como alguma atuação irregular ou a aquisição 
de produtos contrafeitos, a Delta Cafés reserva-se o direito de eliminar de imediato as participações desse 
participante.  
 
 
9. Júri  
 

9.1. A Delta Cafés selecionará o júri na sua inteira discricionariedade.  

9.2. As decisões do júri serão tomadas de acordo com os critérios definidos por este e são finais e 
definitivas, não sendo passíveis de reclamação ou recurso  

9.3. O júri nomeado pela Delta Cafés selecionará até cinco participantes suplentes para que, em caso de 
fraude ou de qualquer outro fator que determine a eliminação da participação de um participante 
vencedor, o prémio seja atribuído ao primeiro suplente, e assim sucessivamente, se for o caso.  
 
 
10. Condições Adicionais  
 

10.1. Os produtos não sofrerão qualquer aumento de preço em virtude do passatempo, muito embora a 
Delta Cafés não possa garantir os preços finais praticados pelos estabelecimentos aderentes, dado que 
não dispõe de controlo sobre os mesmos.  

10.2. A Delta Cafés, garante a confidencialidade dos dados pessoais dos participantes. O fornecimento 
dos dados pessoais indicados no presente regulamento é obrigatório.  

10.3. Os dados recebidos serão processados e destinam-se ao tratamento deste passatempo. 

10.4. Nenhuma das entidades envolvidas neste passatempo poderá ser responsabilizada por:  
 

10.4.1. Quaisquer extravios de mensagens, entregas retardadas por parte dos operadores 
telefónicos e participações não recebidas, não reconhecidas ou atrasadas.  
 

10.4.2. Incumprimento ou cumprimento defeituoso do presente passatempo caso tal 
incumprimento ou cumprimento defeituoso advenha de factos ou circunstâncias que não estejam sob o 
controlo ou domínio das partes, nomeadamente perturbações nas plataformas de telecomunicações e no 
acesso a estas, erros informáticos, faltas e/ou flutuações de energia, estado de guerra, alteração grave da 
ordem pública, acidente grave nas instalações ou com equipamento de qualquer das partes, terramotos, 
explosões, incêndios, inundações, sabotagem, greves não convocadas pelas partes e/ou ordens emitidas 
por qualquer autoridade judicial ou administrativa.  
 
10.5. A Delta Cafés reserva-se o direito de terminar, alterar, encurtar, atrasar ou prolongar este 
passatempo a todo o tempo, por motivos que considere justificados e na sua inteira discricionariedade. 
Nestas circunstâncias, os participantes não terão direito a qualquer tipo de compensação ou 
indemnização. As decisões serão irrecorríveis e irrevogáveis.  
 

http://www.dicionarioinformal.com.br/discricionariedade/

