Regulamento Oeiras Parque — Passatempo “O meu Amor por ti dava uma canção” 2018
O presente Regulamento visa estabelecer os termos aplicáveis ao Passatempo “O meu Amor
por ti dava uma canção”, através do qual o Oeiras parque irá oferecer presentes a 8 vencedores
que incluem:
























Agência Abreu: oferta de um voucher para uma estadia de uma noite no Arribas Sintra
Hotel em quarto duplo
Bem-me-quer: oferta de um cesto de flores para o casal
Câmara Municipal De Oeiras: oferta de 1 garrafa de vinho Villa Oeiras - vinho
generoso de Carcavelos produzido pelo Município
CELEIRO: oferta de um gel duche para corpo e cabelo para homem da marca Sante
(para Ele) e de um exfoliante corporal rosa damascena bio da Dr. Organic (para Ela)
CHILLI BEANS: oferta de dois óculos de sol (para Ela e para Ela)
ELA LINGERIE: oferta de um pack de produtos afrodisíacos (loções e cremes)
IBEAUTY: oferta de um Tigi B4M Daily Shampoo & Matte Separation (para Ele) e de um
Sublimis Oil Shampoo & Sublimis Oil Conditioner (para Ela). Gama da Morphosis, sem
sal, sem sulfatos e sem parabenos
Intimissimi: oferta de um conjunto de boxer e t-shirt para Ele e de um conjunto de
lingerie para ELA
LACOSTE: oferta de uma carteira para homem e uma carteira para senhora
LUSH: oferta de um cabaz de produtos para o casal, composto por um esfoliante
corporal Cherryish, um gel de duche sólido Tender Is The Night, uma barra de
massagem Melt My Heart e um esfoliante de lábios The Kiss
MADPIZZA: oferta de um voucher para o casal (2 softdrinks + 1 pizza 2share + 1
sobremesa à escolha)
Perfumes & Companhia: oferta de 2 perfumes Mercedes (1 para Ele e 1 para Ela)
PRESSE LINHA: oferta de 2 canetas “Melhor Namorado/Melhor Namorada”
RITUALS: oferta de um conjunto de perfumes para Ele e para Ela
SALT N’ SOUL: oferta de uns Boardshort (modelo de comprimento médio) para Ele e
de um biquíni para Ela no padrão “Get Away”
SANJAM: oferta de 2 vouchers (1 para Ele e 1 para Ela)
Smart Talk: Oferta de 2 capas para iPhone (1 para iPhone 8 e outra para iPhone 7Plus)
SPRINGFIELD: oferta de 2 fragâncias Springfield (1 para Ele e 1 para Ela)
Tezenis: oferta de 3 boxers para ELE e de um conjunto de lingerie preto para ELA
THE PHONE HOUSE: oferta de um cartão presente no valor de 50€
TIGER: oferta de 1 chapéu-de-chuva para 2 pessoas e de 1 coração insuflável

1. Âmbito e Duração
1.1. O passatempo “O meu Amor por ti dava uma canção” é uma ação promocional promovida
pelo Oeiras parque e tem como objetivo premiar os participantes que, cumprindo os
requisitos, tenham as 8 frases mais originais e apaixonadas.
1.2. Destina-se a todos os indivíduos maiores de 18 anos (caso o vencedor seja menor, terá de
se fazer acompanhar do encarregado de educação no ato do levantamento do prémio);

residentes em Portugal Continental, na Região Autónoma dos Açores ou na Região Autónoma
da Madeira; e que participem no passatempo.
1.3. Não poderão participar no passatempo colaboradores da Mundicenter e/ou agências
envolvidas na criação do projeto, ou seus familiares diretos.
1.4. O passatempo decorre no período compreendido entre as 00h do dia 8 de fevereiro de
2018 e as 17h do dia 18 de fevereiro 2018. Apenas serão consideradas válidas as participações
que ocorram durante este período.
2. Participação
2.1. Para participar no passatempo, os participantes devem aceder ao Website do Oeiras
parque, em http://www.oeirasparque.com/, aceder à página do passatempo e preencher o
formulário com os dados solicitados.
2.2. Escrever uma frase, original e apaixonada, respondendo à pergunta “Queremos saber qual
a música que lhe faz aumentar os batimentos cardíacos quando pensa na sua cara-metade e
porquê”.
3. Prémios
3.1 Os prémios disponíveis para os dez vencedores são:
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3.2. O participante que ficar em 1º lugar terá direito a escolher, por ordem prioritária, os
prémios (presentes para Ela e para Ele) que mais lhe agradar, e assim sucessivamente, até
restarem os últimos presentes da lista que serão atribuídos ao 8º lugar eleito.
3.3. Os vencedores serão anunciados no Website do Oeiras parque http://www.oeirasparque.com/.
3.4. O vencedor deverá levantar o respetivo prémio conforme a informação que lhe for
enviada via email.
4. Seleção dos vencedores
4.1. Apenas será considerada a participação que cumpram os requisitos do passatempo.
4.2. Após o apuramento dos vencedores, os participantes premiados serão contactados pelo
Oeiras parque. Será dado um prazo de 15 dias para resposta, após o qual o prémio será
atribuído ao segundo classificado e assim sucessivamente.
4.3. O facto de um participante ser selecionado como vencedor não lhe garante direito
imediato ao prémio, pois a sua participação terá de ser validada através da confirmação dos
seus dados pessoais.
4.4. Os dados fornecidos por e-mail ao Oeiras parque deverão ser completos e verdadeiros. A
falta de veracidade dos dados pessoais do participante implicará a anulação da sua condição
de vencedor e, consequentemente, a atribuição do prémio.
4.5. As frases enviadas deverão ser de autoria própria e genuína.
5. Condições gerais
5.1 O Oeiras parque reserva-se no direito de alterar, suspender ou cancelar este passatempo,
caso ocorram situações de força maior, sem que tal implique qualquer indemnização aos
participantes.
5.2. Qualquer participante que aja de má-fé e/ou utilize informação falsa, viciando assim o
passatempo, será excluído do mesmo.
5.3. No caso de participação fraudulenta, o Oeiras parque reserva-se no direito de exclusão do
participante e cancelamento do respetivo prémio. As participações consideradas fraudulentas

poderão inclusive ser comunicadas às autoridades competentes e, consequentemente, alvo de
ação judicial.
5.4. O Oeiras parque não será responsável por qualquer erro humano ou técnico que possa
ocorrer durante o processo do passatempo.
5.5. A administração deste passatempo é da exclusiva responsabilidade do Oeiras parque.
5.6. Caso ocorra uma situação não prevista no regulamento, o Oeiras parque reserva-se no
direito de efetuar qualquer modificação na realização deste passatempo e prolongá-lo ou
suspendê-lo sem qualquer aviso prévio.
6. Aceitação de condições
6.1. Todos os participantes deste passatempo aceitam implicitamente os termos e condições
estabelecidos no presente regulamento e nas condições gerais de utilização da página do
Oeiras parque no Facebook e seus conteúdos.

