
	  
	  
	  
	  
	  

1. ORGANIZADOR	  DO	  PASSATEMPO	  
	  

NUTPOR	  -‐	  PRODUTOS	  ALIMENTARES	  UNIPESSOAL	  LDA,	  pessoa	  coletiva	  n.º	  501467130,	  com	  
sede	  em	  Estrada	  Consiglieri	  Pedroso,	  71,	  Edifício	  E	  –	  3ºesq,	  Queluz	  de	  Baixo,	  2730-‐055	  
Barcarena.	  
	  

2. OBJETIVO	  E	  ÂMBITO	  DO	  PASSATEMPO	  
	  

O	  passatempo,	  denominado	  por	  “Ganha	  um	  Dinotop”,	  que	  irá	  decorrer	  entre	  1	  de	  junho	  e	  31	  
de	  dezembro	  de	  2017,	  tem	  como	  objetivo	  oferecer	  1000	  prémios.	  	  

	  
3. DESTINATÁRIOS	  E	  CONDIÇÕES	  DE	  PARTICIPAÇÃO	  

	  
O	  passatempo	  destina-‐se	  a	  todos	  os	  consumidores,	  maiores	  de	  18	  anos,	  residentes	  em	  Portugal	  
Continental	  ou	  nas	  regiões	  autónomas	  da	  Madeira	  e	  dos	  Açores.	  	  

	  
3.1 DESTINATÁRIOS:	  

	  
Neste	  passatempo	  não	  é	  permitida	  a	  participação	  de	  funcionários	  ou	  familiares,	  da	  NUTPOR	  -‐	  
PRODUTOS	  ALIMENTARES	  UNIPESSOAL	  LDA.	  
	  

3.2 CONDIÇÕES	  DE	  PARTICIPAÇÃO:	  
	  
3.2.1	  O	  passatempo	  destina-‐se	  a	  todos	  os	  consumidores	  que	  comprem	  2	  embalagens	  da	  gama	  
Dinosaurus	  entre	  os	  dias	  1	  de	  junho	  e	  31	  de	  dezembro	  de	  2017,	  inclusive,	  nas	  lojas	  aderentes	  à	  
promoção.	  
	  
3.2.3	  Para	  participar:	  
-‐	  Compra	  2	  embalagens	  de	  qualquer	  produto	  da	  gama	  Dinosaurus	  e	  envia	  o	  folheto	  disponível	  
nas	  lojas,	  ou	  em	  www.dinosaurus.pt	  devidamente	  preenchido	  junto	  com	  o	  talão	  de	  compra	  
original.	  
	  
3.2.4	  Os	  dados	  fornecidos	  pelos	  participantes	  serão	  utilizados	  para	  efeitos	  de	  envio	  de	  prémios	  
e	  de	  contacto.	  
	  
	  3.2.5	  É	  obrigatório	  ler	  e	  aceitar	  todos	  os	  pontos	  referidos	  no	  presente	  regulamento	  disponível	  
nas	  lojas	  aderentes	  

	  
3.3 ACEITAÇÃO	  DO	  REGULAMENTO	  

	  
3.3.1	  A	  participação	  no	  passatempo	  implica	  que	  o	  participante	  esteja	  totalmente	  de	  acordo	  
com	  todos	  os	  pontos	  presentes	  no	  regulamento.	  A	  NUTPOR	  não	  admitirá	  no	  passatempo	  
participações	  que	  não	  cumpram	  as	  condições	  descritas	  neste	  regulamento.	  
	  
3.3.2	  A	  participação	  no	  passatempo	  implica	  ainda	  a	  total	  aceitação	  da	  seleção	  dos	  candidatos,	  
dos	  resultados	  do	  concurso	  e	  de	  todas	  as	  decisões	  da	  organização	  e	  do	  júri,	  sem	  possibilidade	  
de	  reclamação.	  



	  
	  
	  
	  
	  

	  
3.3.3	  Os	  participantes	  que	  discordem	  com	  os	  termos	  do	  presente	  regulamento,	  com	  as	  
condições	  apresentadas	  ou	  com	  qualquer	  outra	  questão	  do	  regulamento	  não	  poderão	  
participar	  no	  passatempo.	  
	  
3.3.4	  A	  NUTPOR	  poderá,	  até	  ao	  termo	  do	  prazo	  limite	  de	  entrega	  das	  participações	  do	  
passatempo,	  proceder	  a	  revisões	  que	  considere	  necessárias	  e	  pertinentes	  no	  presente	  
regulamento,	  para	  alcançar	  os	  objetivos	  propostos	  com	  o	  lançamento	  do	  presente	  passatempo.	  
	  
3.3.5	  Qualquer	  alteração	  que	  venha	  a	  ser	  introduzida	  ao	  presente	  regulamento,	  nos	  termos	  do	  
número	  anterior,	  será	  publicada	  no	  site	  www.dinosaurus.pt	  pelo	  que	  se	  recomenda	  a	  
verificação	  frequente	  de	  quaisquer	  eventuais	  alterações.	  	  
	  
3.3.6	  O	  não	  cumprimento	  de	  qualquer	  das	  condições	  referidas	  no	  presente	  regulamento	  
poderá	  ter	  como	  efeito	  a	  exclusão	  do	  participante	  e/ou	  vencedor.	  À	  NUTPOR	  também	  se	  
reserva	  ao	  direito	  de	  excluir	  os	  participantes	  que	  utilizem	  quaisquer	  meios	  ilícitos,	  informações	  
falsas	  ou	  que	  violem	  de	  alguma	  forma	  o	  regulamento	  deste	  passatempo	  a	  fim	  de	  tentar	  receber	  
1	  prémio.	  
	  

4. CRITÉRIOS	  DE	  SELEÇÃO	  E	  AVALIAÇÃO	  
	  
4.1 Não	  há	  limites	  para	  o	  número	  de	  participações,	  no	  entanto,	  por	  cada	  participação	  o	  

consumidor	  terá	  que	  comprar	  2	  produtos	  da	  gama	  Dinosaurus.	  
	  
4.2	  As	  primeiras	  1500	  participações	  válidas	  e	  enviadas	  entre	  1	  de	  junho	  e	  31	  de	  dezembro	  de	  
2017	  receberão	  um	  Dinotop.	  
	  	  
4.3	  As	  participações	  que	  não	  reunirem	  todas	  as	  condições	  de	  participação	  indicadas	  em	  3.2	  não	  
serão	  consideradas	  válidas.	  
	  

5. DATAS	  DE	  PARTICIPAÇÃO	  NO	  PASSATEMPO	  
	  

Só	  serão	  consideradas	  válidas	  as	  participações	  rececionadas	  até	  ao	  dia	  31	  de	  dezembro	  de	  
2017.	  

	  
6.	  COMUNICAÇÃO	  DO	  PASSATEMPO	  

A	  comunicação	  do	  passatempo	  será	  efetuada	  nas	  lojas	  aderentes	  à	  ação.	  
	  

7.	  COMPOSIÇÃO	  E	  DELIBERAÇÕES	  DO	  JÚRI	  
	  
7.1	  O	  júri	  será	  composto	  por	  elementos	  da	  NUTPOR.	  
	  
7.2	  Os	  critérios	  de	  seleção	  das	  1500	  participações	  vencedoras	  do	  passatempo	  serão	  o	  devido	  
preenchimento	  do	  folheto	  de	  participação	  e	  validação	  do	  talão	  de	  compra.	  
	  

	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  

8.	  O	  PRÉMIO	  	  
	  
8.1	  Lista	  de	  prémios:	  
	  

Participações	  recebidas	  entre	  1	  de	  junho	  e	  31	  dezembro	  de	  2017	  

1	  500	  Dinotops	  –	  existem	  6	  Dinotops	  diferentes	  
	  
8.2	  A	  entrega	  do	  prémio	  será	  assegurada	  pela	  NUTPOR	  via	  CTT.	  
	  	  
8.3	  Os	  prémios	  serão	  enviados	  no	  prazo	  máximo	  de	  30	  dias	  para	  as	  moradas	  indicadas	  pelos	  
vencedores	  após	  a	  data	  de	  receção	  da	  participação.	  

	  
9.	  NÃO	  RECLAMAÇÃO	  DO	  PRÉMIO	  

	  
Se	  o	  prémio	  vier	  devolvido	  por	  morada	  incorreta/destinatário	  não	  identificado,	  o	  custo	  de	  um	  
segundo	  envio	  ficará	  a	  cargo	  do	  premiado.	  
	  

10.	  DISPOSIÇÕES	  GERAIS	  
	  
10.1	  As	  participações	  que	  contenham	  erros,	  informações	  que	  sejam	  inválidas	  ou	  que	  sejam	  
confusas	  devido	  a	  qualquer	  tipo	  de	  causa,	  não	  irão	  participar	  no	  passatempo.	  
	  
10.2	  A	  NUTPOR	  não	  se	  responsabiliza	  por	  problemas	  ou	  circunstâncias	  que	  impeçam	  a	  
apresentação	  do	  regulamento	  da	  ação	  nas	  lojas	  aderentes,	  comprometendo-‐se	  no	  entanto	  a	  
resolver	  todas	  as	  questões	  que	  surjam	  com	  a	  maior	  brevidade	  possível.	  	  
	  
10.3	  A	  NUTPOR	  não	  se	  responsabiliza	  pela	  veracidade	  dos	  dados	  ou	  documentos	  facultados	  
pelos	  participantes,	  neste	  sentido,	  se	  os	  dados	  ou	  documentos	  facilitados	  não	  forem	  corretos	  
ou	  tiverem	  erros,	  a	  NUTPOR	  não	  se	  irá	  responsabilizar	  por	  não	  poder	  contactar	  com	  os	  
possíveis	  vencedores	  para	  lhes	  comunicar	  o	  resultado,	  nem	  por	  não	  poder	  gerir	  com	  eles	  a	  
entrega	  do	  prémio	  e	  por	  todos	  os	  contratempos	  que	  possam	  derivar	  da	  incorreção	  ou	  falsidade	  
dos	  dados	  ou	  documentos	  facultados.	  
	  
10.4	  Todas	  as	  dúvidas	  sobre	  a	  interpretação	  do	  regulamento	  e	  casos	  omissos	  relativos	  ao	  
passatempo	  serão	  analisadas	  e	  decididas	  pela	  NUTPOR.	  
	  
10.5	  O	  participante	  poderá	  enviar	  quaisquer	  dúvidas	  relativas	  ao	  funcionamento	  do	  
passatempo	  para	  o	  email	  consumidor@nutpor.pt	  	  	  
	  
10.6	  É	  proibida	  a	  participação	  no	  passatempo	  “Ganha	  um	  Dinotop”,	  para	  fins	  contrários	  à	  lei,	  
que	  impliquem	  prejuízo	  para	  terceiros,	  ou	  de	  qualquer	  forma	  lesionem	  a	  sua	  honra,	  dignidade,	  
imagem,	  intimidade,	  crenças	  religiosas,	  ideologias	  ou	  qualquer	  outro	  direito	  reconhecido	  
legalmente.	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  

11.	  PROTEÇÃO	  DE	  DADOS	  E	  CONFIDENCIALIDADE	  
	  
11.1	  Todo	  e	  qualquer	  tratamento	  de	  dados	  pessoais	  efetuado	  ao	  abrigo	  do	  presente	  
passatempo	  processar-‐se-‐á	  de	  acordo	  com	  o	  disposto	  na	  Lei	  nº	  67/98,	  de	  26	  de	  Outubro	  ("Lei	  
da	  proteção	  de	  dados	  pessoais").	  

11.2	  Os	  participantes	  autorizam	  a	  NUTPOR	  a	  recolher,	  tratar	  e	  armazenar	  informaticamente	  os	  
dados	  pessoais	  fornecidos	  e	  cujo	  fornecimento	  é	  obrigatório	  para	  a	  participação	  neste	  
passatempo,	  bem	  como	  para	  utilização	  nas	  relações	  contratuais	  com	  a	  NUTPOR.	  

11.3	  Os	  participantes	  estão	  cientes	  dos	  respetivos	  direitos	  de,	  a	  todo	  o	  tempo,	  solicitarem	  e	  
obterem,	  por	  si	  ou	  através	  de	  representantes,	  o	  acesso	  à	  totalidade	  da	  informação,	  podendo	  
solicitar	  a	  sua	  correção,	  aditamento	  ou	  eliminação,	  mediante	  o	  contacto	  direto	  ou	  por	  escrito,	  
junto	  da	  NUTPOR.	  	  	  

11.4	  Para	  exercício	  dos	  direitos	  de	  acesso,	  retificação	  e	  cancelamento	  dos	  dados	  pessoais	  
fornecidos,	  o	  titular	  dos	  dados	  deverá	  enviar	  um	  email	  para	  consumidor@nutpor.pt.	  

	  




