Passatempo LIGA-TE À VITO
I – Âmbito
1. O Passatempo “LIGA-TE À VITO – Jornada 33” (doravante, “Passatempo”) é levado a cabo
pela Vito na sua página de Facebook (https://www.facebook.com/vitotools), página de
Instagram (https://www.instagram.com/vito.tools) e landing page LIGA-TE À VITO (liga.vitotools.com) com o objetivo de premiar os fãs da marca Vito.
2. O passatempo destina-se a todos os participantes.
II – Passatempo
3. Entre os dias 28 de Abril e 04 de Maio de 2022, os participantes devem:

1. Preencher os campos “nome” e “e-mail”;
2. Seguir a página de facebook da VITO;
3. Seguir a página de instagram da VITO;
4. Acertar a resposta das duas perguntas do Quiz “LIGA-te à VITO”;
5. Submeter a participação.
4. Só serão consideradas válidas as participações feitas entre a data da primeira
publicação até às 12h00 do dia 04 de Maio de 2022.
III. Condições de Participação
5. Qualquer pessoa singular, maior de 18 anos e residente em Portugal Continental
ou nas Ilhas, poderá participar no passatempo.
6. Não é permitida a participação neste Passatempo a quaisquer colaboradores da
Central Lobão e familiares diretos.
7. A VITO reserva-se o direito de analisar os elementos de identificação de todos os
participantes dos seus passatempos, através do registo destes.
8. Sempre que solicitado pela VITO e dentro do prazo que a mesma venha a fixar
para esse efeito, os participantes deverão provar que reúnem as condições
necessárias de participação no passatempo, sob pena de desclassificação e
anulação de quaisquer prémios que lhe tenham sido atribuídos.
Caso os participantes não façam prova suficiente de que reúnem as condições
necessárias de participação e os respetivos prémios já lhes tenham sido entregues,
a VITO reserva-se o direito de exigir a sua devolução.
9. Salvo disposição em contrário constante de qualquer regulamento específico, a
participação no passatempo está limitada a uma participação por pessoa por cada

conta de email.
10. Caso o mesmo participante apresente mais do que uma participação na mesma
plataforma, será apenas considerada a sua primeira participação.
IV – Vencedores
11. Os vencedores serão selecionados aleatoriamente através da plataforma
www.Random.org. A ordem de participação será atribuída de acordo com as participações
válidas.
12. Cada participante apenas poderá ser premiado uma vez.
13. Será atribuído 1 prémio ao vencedor.
14. Os vencedores serão contactados via email durante o dia 04 de Maio de 2022.
15. Os vencedores serão contactados por email através do email que usaram para participar
no passatempo.
16. Após o envio da mensagem aos vencedores do presente passatempo, esses
obrigam-se a proceder à confirmação e aceitação do respetivo prémio, aceitação essa
que terá de ser processada via email ou mensagem privada na página de Facebook da Vito,
no prazo máximo de 12 horas a contar da data na qual tenha sido divulgada a
informação.
Deverão enviar, se solicitados, os dados de contacto, incluindo nome, e-mail, contacto
telefónico e morada de entrega do prémio.
17. Findo o prazo supra descrito sem que tenha sido expressa a aceitação do prémio
pelo vencedor, esse será automaticamente desclassificado, sendo o respetivo prémio
atribuído ao participante que tenha sido sorteado imediatamente a seguir o qual será
comunicado pela Vito por email ou mensagem privada, e terá um prazo máximo de 12 horas a
contar da data em que tenha sido feita a divulgação, a proceder à confirmação e
aceitação do respetivo prémio, de acordo com os procedimentos descritos no número
anterior.
Este processo poderá repetir-se até que todos os prémios do presente passatempo
sejam efetivamente aceites.
18. A publicação do passatempo irá ser eliminada após 72 horas da divulgação dos
vencedores.
V – Prémios
19. O prémio a atribuir neste passatempo será 1 bilhete duplo para o jogo Benfica-Porto no dia
7 de Maio de 2022 às 18h00 e uma bola oficial da LIGA.

20. O envio do prémio será acordado entre a VITO e o vencedor após conclusão
do sorteio.
VI – Condições
22. A cedência dos direitos de imagem e direitos de autor consagrada no ponto
anterior, bem como a autorização para a divulgação e utilização das fotografias
apresentadas 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.
23. As participações efetuadas nos termos das alíneas anteriores devem ser originais
e da exclusiva autoria do respetivo participante, garantindo este que aqueles não
violam quaisquer direitos de autor ou direitos conexos de terceiros. O participante terá
de garantir que solicitou e obteve autorização para utilização do texto, no âmbito desta
ação, de todas as pessoas que se encontrem retratadas.
24. A Vito reserva o direito de eliminar qualquer participante que esteja, de alguma
forma, a violar o presente regulamento.
25. O vencedor anunciado é definitivo e a Vito não aceita discutir os
resultados com os participantes.
26. O prémio do passatempo não será substituído por dinheiro.
27. A Vito reserva o direito de alterar este regulamento a qualquer momento, tendo
em conta alterações ou imprevistos alheios à marca.
28. A participação no passatempo implica a aceitação pelos participantes dos termos e
condições previstas

