
REGULAMENTO PASSATEMPO “PAIRINGS ON FIRE”

1. IDENTIFICAÇÃO DO ORGANIZADOR

1.1. A sociedade ESPORÃO VENDAS E MARKETING, S.A., com sede na Herdade do Esporão, Reguengos 
 de Monsaraz, 7200-229 Évora, registada na Conservatória do Registo Comercial sob o número único 
 de matrícula e de pessoa coletiva 500.254.869, com o capital social de 10.000.000,00 (dez milhões 
 de euros) (adiante abreviadamente designada por “Esporão”) irá promover um passatempo denominado 
 “Pairings on Fire” (adiante abreviadamente designado de “Passatempo”).

1.2. O presente regulamento estabelece os termos e condições aplicáveis ao Passatempo 
 (adiante abreviadamente designado por “Regulamento”).

2. OBJETO E DURAÇÃO DO PASSATEMPO

2.1. O Passatempo visa promover a participação do Esporão no evento Chefs On Fire (www.chefsonfire.pt/) 
 (doravante abreviadamente designado “Evento”) e, bem assim, comunicar produtos Esporão.

2.2. Neste contexto, o Passatempo tem por objeto a atribuição de dois convites duplos para o referido 
 Evento Chefs On Fire.

2.3. O Passatempo tem por referência o período de tempo compreendido entre os dias 14 de Setembro de 
 2018 e 20 de Setembro de 2018 (doravante abreviadamente designado “Período do Passatempo”).

2.4. O vencedor do Passatempo será apurado no prazo máximo de 24 horas(i.e. até 21 de Setembro de 2018).

3. DESTINATÁRIOS

3.1. O presente Passatempo é endereçado exclusivamente a utilizadores maiores de 18 anos e residentes 
 em Portugal.

3.2. O Passatempo é válido apenas para Portugal Continental e Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.

3.3. Não poderão participar no Passatempo, sendo por isso desconsiderados para todos os efeitos, 
 os sócios, administradores ou funcionários do Esporão ou dos parceiros envolvidos no Passatempo 
 ou produção de materiais de comunicação, assim como os seus respetivos parentes até o segundo
 grau (inclusive).



3.4. A verificação de alguma das situações previstas no ponto anterior após a atribuição do prémio implica 
 a revogação imediata do prémio que tenha sido atribuído no âmbito do passatempo.

4. PARTICIPAÇÃO E MECÂNICA DO PASSATEMPO

4.1. Durante o Período do Passatempo, os participantes devem:

 a) Participar através da plataforma Instagram, mediante a publicação de um post de Instagram 
  que contenha uma fotografia de um prato que seja um “pairing perfeito” para o vinho que será 
  comunicado pelo Esporão no decurso do Período do Passatempo;

 b) Marcar no referido post de Instagram o @esporaoworld e, bem assim, utilizar o hashtag
  #pairingsonfire;

 c) Manter o perfil de Instagram aberto pelo período de, pelo menos, 10 (dez) dias contados  da data
  de participação;

4.2. As fotografias publicadas deverão ser originais.

4.3. A participação no presente Passatempo é gratuita e voluntária e não implica qualquer obrigação 
 de compra.

4.4. As participações realizadas após o Período do Passatempo, bem como aquelas que não incluam
 as características e requisitos solicitados, serão consideradas nulas.

4.5. As participações correspondentes a perfis fraudulentos serão consideradas nulas.

4.6. No caso do Esporão ou respetivos parceiros detetarem qualquer anomalia, fraude ou suspeitarem 
 que uma participação está adulterada ou viola direitos de imagem essa participação será 
 automaticamente excluída/desconsiderada.

5. VENCEDOR

5.1. Para efeitos de apuramento dos 2 (dois) vencedores, será constituído um júri (adiante abreviadamente 
 designado “Júri”), composto por três elementos da equipa de Marketing do Esporão.

5.2. Os dois vencedores serão aqueles que:

 a) Cumprirem todos os requisitos estabelecidos no presente Regulamento, nomeadamente 
  os requisitos previstos no Artigo 4.º; e

 b) O Júri selecionar tendo em conta a originalidade e criatividade das fotografias de um “pairing 
  perfeito” que serão publicadas nos termos do presente Regulamento.



5.3. O nome dos vencedores será comunicado através de um Instagram Story na conta de Instagram 
 do Esporão.

6. PRÉMIO

6.1. O prémio será a oferta de dois convites duplos para o Evento (doravante abreviadamente designado 
 por “Prémio”).

6.2. O Júri irá selecionar dois vencedores, recebendo cada um deles 1 (uma) entrada dupla para o Evento, 
 que terá lugar no dia 23 de Setembro de 2018 na Fiartil, Av. Amaral, Estoril.

6.3. O Prémio não inclui transporte, quaisquer suplementos, despesas pessoais e tudo o que não estiver 
 devidamente mencionado como incluído.

6.4. Os vencedores deverão contactar o Esporão por mensagem privada (instagram direct message) 
 para que se possa combinar a entrega do Prémio.

6.5. Para o efeito do parágrafo anterior, caso o(s) vencedor(es) não venha(m) a reclamar o Prémio no prazo 
 máximo de 24 (vinte e quatro) horas contados da respetiva data de atribuição, o Esporão reserva-se 
 o direito de selecionar um outro vencedor nos termos do Artigo 5.º.

6.6. Todas as formalidades constantes do presente Regulamento são absolutamente determinantes para 
 a atribuição de qualquer prémio nele previsto, pelo que a respetiva preterição ou incompletude 
 implicará sempre a exclusão dos participantes.

6.7. Os premiados autorizam automaticamente e desde já o Esporão a divulgar o seu nome para quaisquer 
 fins de informação do Passatempo sem que isso lhe dê direito a qualquer compensação.

6.8. O Prémio correspondente ao Passatempo objeto do presente Regulamento não poderá ser convertível 
 em outros prémios nem em dinheiro.

6.9. O Esporão não se responsabiliza por qualquer alteração à dinâmica do evento, convidados ou horários 
 do mesmo.

7. PUBLICIDADE

7.1. O Passatempo será promovido através das contas oficiais do Esporão em cada um dos canais 
 Facebook, Instagram e website.

7.2. O presente Regulamento encontra-se disponível em www.esporão.com



8. PAGAMENTO DE IMPOSTOS

8.1. O Prémio a atribuir será entregue ao vencedor livre de quaisquer ónus ou encargos, ficando a cargo 
 do promotor do Passatempo o pagamento dos impostos a que o prémio esteja sujeito, antes da sua 
 entrega aos vencedores.

9. INFORMAÇÃO ADICIONAL

9.1. A participação no passatempo constitui aceitação total e incondicional destas condições de 
 participação e decisões do Esporão.

9.2. O Esporão responderá a perguntas sobre o Passatempo através das Redes Sociais Facebook 
 e Instagram.

9.3. O Esporão reserva-se o direito de fazer qualquer alteração ou suspender este passatempo, desde que 
 comunique antecipadamente aos participantes através de uma comunicação nas suas páginas oficiais 
 dos diferentes canais de comunicação e Redes Sociais onde o Passatempo foi originalmente anunciado.

9.4. O Esporão não pode ser responsabilizado pelo incumprimento ou cumprimento defeituoso do presente 
 Regulamento caso tal incumprimento ou cumprimento defeituoso advenha de factos ou circunstâncias 
 que não estejam sob o seu controlo ou domínio, designadamente erros informáticos, faltas e/ou 
 flutuações de energia, estado de guerra, alteração grave da ordem pública, acidente grave nas 
 instalações ou com equipamento, terramotos, explosões, incêndios, inundações, sabotagem, greves 
 não convocadas e/ou ordens emitidas por qualquer autoridade judicial ou administrativa.

9.5. Quaisquer casos não previstos no presente Regulamento deverão ser resolvidos pelo Esporão tendo 
 em consideração a disposição que este criaria se houvesse que regular o caso dentro do espírito do 
 presente Regulamento.

9.6. O Esporão garante a confidencialidade dos dados pessoais dos participantes. O fornecimento dos 
 dados pessoais é facultativo, mas só serão consideradas as participações que incluam todos os dados 
 referidos no presente Regulamento. 

9.7. Os dados pessoais recebidos serão processados de acordo com a legislação de protecção de dados 
 em vigor com base no consentimento do participante e destinam-se exclusivamente à realização 
 do Passatempo. Se necessário, os dados recolhidos poderão ser transmitidos a prestadores de 
 serviço responsáveis pela gestão do Passatempo, os quais apenas estão autorizados a processá-los 
 para este efeito e dentro do espaço da União Europeia. Após atingir a finalidade para a qual foram 
 recolhidos, os dados pessoais serão eliminados no prazo máximo de 45 dias após o término do 
 Passatempo, excepto quando exista uma obrigação legal de conservação dos mesmos ou quando 
 o participante tenha dado o seu consentimento expresso para a inclusão dos dados pessoais na base 
 de dados de marketing do Esporão. Os dados recebidos são processados, ficando garantido, nos termos 
 da lei, o direito de acesso, rectificação, limitação e eliminação. Os dados pessoais recolhidos serão 
 tratados com respeito pela legislação de proteção dos dados pessoais, nomeadamente o Regulamento 
 Geral da Protecção de Dados Pessoais. O participante pode retirar o seu consentimento em qualquer 



 altura mas essa retirada implicará uma desistência da participação. O Esporão não está obrigado a ter 
 um Encarregado de Protecção de Dados mas o participante poderá dirigir quaisquer dúvidas ao Esporão 
 utilizando o seguinte email: marketing@esporao.com. O participante tem ainda o direito de apresentar 
 queixas junto da Comissão Nacional da Protecção de Dados, cujos contactos podem ser obtidos em 
 www.cnpd.pt.

9.8. Quaisquer reclamações sobre o Passatempo deverão ser enviadas por correio para Av. do Restelo, 
 44, 1400-315 Lisboa. Não serão aceites reclamações que não sejam relativas ou não se encontrem 
 abrangidas pelo presente Regulamento ou efectuadas após o término de validade do Passatempo. 
 Para qualquer esclarecimento sobre a campanha, poderá contactar o Esporão, Vendas e Marketing 
 via Facebook, Instagram e e-mail (marketing@esporao.com) (disponível nos dias úteis das 9h às 13h
 e das 14h às 18h). 


