Regulamento – Giveaway SL Benfica – 18º
Aniversário do Estádio do SL Benfica
I REGULAMENTO DO PASSATEMPO
A BENFICA MULTIMÉDIA S.A., localizada no Estádio do Sport Lisboa e Benfica - Porta18,
Av. Eusébio da Silva Ferreira 1500-313, Lisboa–PORTUGAL, matriculada sob o Nº12055
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número de pessoa coletiva
505564424, deseja levar a efeito o Giveaway SL Benfica - 18º Aniversário do Estádio
do SL Benfica, que se regerá pelo disposto nas cláusulas seguintes:
O Passatempo terá início no dia 25/10/2021 às 10:00 horas e terminará dia 31/10/2021
às 23:59h.

Prémio para o vencedor:
•

Camisola Oficial do SL Benfica Autografada pela equipa principal

Como participar:
1. Seguir a página oficial do SL Benfica no Instagram;
2. Seguir a página oficial do Museu Benfica – Cosme Damião no
Instagram;
3. Fazer a Visita ao Estádio do SL Benfica e/ou Museu Benfica – Cosme
Damião;
4. Publicar uma foto ou vídeo que mostre a camisola autografada no
percurso da Visita, marcando a página de Instagram oficial do SL
Benfica e do Museu Benfica – Cosme Damião;
5. Colocar os hashtags #18anosdacatedral #EstadioeMuseu #SLBenfica, na
descrição da publicação
6. Publicar a foto ou vídeo com o perfil público;
Condições de Participação:
1. O giveaway decorre exclusivamente no Instagram; Este giveaway não
é de forma alguma patrocinado, aprovado, administrado ou
associado ao Instagram.

2. O giveaway destina-se exclusivamente a pessoas singulares, maiores
de 13 anos.

Vencedor:
1. Após o término do passatempo, serão verificadas todas as participações
elegíveis e apurada a publicação que obtiver maior número de “Gostos”;

2. O vencedor será contactado pela Benfica Multimédia (através de
mensagem no Instagram).

II DISPOSIÇÕES GERAIS
1. À Benfica Multimédia reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar a
oferta, caso ocorram circunstâncias de força maior.
2. Para esclarecimentos, os participantes deverão contactar a Benfica Multimédia
através do e-mail passatempos@slbenfica.pt
3. Toda e qualquer atuação ilícita e ilegal para obter qualquer vantagem no
decorrer da atribuição da oferta será considerada fraudulenta.
4. A Benfica Multimédia reserva-se o direito de excluir o Interessado. Todos os atos
fraudulentos serão comunicados às autoridades competentes e poderão ser
objeto de Ação Judicial.
5. O prémio será entregue no prazo de 1 mês;
6. Caso ocorra uma situação não prevista nesta oferta, a Benfica Multimédia
integrará a respetiva lacuna de acordo com os princípios e regras presentes nesta
oferta, reservando-se o direito de efetuar qualquer modificação na realização da
oferta, e prolongá-lo ou suspendê-lo sem qualquer aviso prévio, caso ocorra um
motivo de força maior. A Benfica Multimédia não será responsável por qualquer
erro, humano ou técnico, que possa ocorrer durante o processamento da oferta,
e exonera-se de qualquer responsabilidade daí emergente.
7. Competirá única e exclusivamente à Benfica Multimédia tomar decisões sobre a
oferta, sendo essas decisões irrecorríveis, nos termos legais. Os Interessado não
poderão contestar quaisquer decisões que sejam tomadas a este respeito,
comprometendo-se a seguir as instruções e orientações que lhe sejam dadas por
aquelas entidades ou pelos seus representantes.
8. Pressupõe-se o conhecimento e a aceitação integral e sem reservas das
condições desta oferta.

9. No ato de participação da oferta o mesmo compromete-se a ceder os direitos
de imagem, tanto do vídeo de participação como de outras imagens recolhidas
relacionadas com a oferta, caso a Benfica Multimédia queira realizar entrevistas,
imagens e fotografias para utilização na promoção das suas ofertas, e/ou nos
seus suportes comunicacionais.

III DADOS PESSOAIS E CONDIÇÕES FINAIS
1. No âmbito da presente oferta e sempre que o interessado forneça os seus dados
pessoais, os mesmos serão tratados automaticamente pela Benfica Multimédia,
nos termos da Lei n.º 67/98 de 26 de outubro, e utilizados exclusivamente para
realização de todos os procedimentos inerentes a oferta e receção da oferta. A
Benfica Multimédia garante aos interessados o direito de acesso aos seus dados,
respetiva retificação e eliminação.
2. A Benfica Multimédia reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, a
presente oferta, sempre que entender necessário, tornando as alterações
efetivas de imediato após a sua publicação.
3. Os funcionários e colaboradores da Benfica Multimédia, ou de empresas
envolvidas diretamente nesta oferta, não poderão receber a oferta. O mesmo se
aplica a todos aqueles que se encontrem objetivamente em condições de
beneficiarem ilegitimamente de informação privilegiada e não pública,
relacionada com a oferta;
4. À Benfica Multimédia reserva-se o direito de desclassificar os interessados que,
deliberadamente, tentem viciar, em algum momento, o espírito da oferta.
5. Qualquer situação extraordinária não prevista nesta oferta será apreciada e
decidida pela Benfica Multimédia.
6. À Benfica Multimédia reserva-se o direito de alterar a qualquer altura o tempo de
duração da oferta

