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REGULAMENTO GIVEAWAY “Primavera” 

  

1. DESCRIÇÃO 

Os seguintes Termos e Condições destinam-se a regular o GIVEAWAY de “Primavera”, promovido 

pela Movida – Empreendimentos Turísticos, S.A., NIPC 502 551 100, com sede na Rua do Palácio 

do Gelo, n.º1, Palácio do Gelo Shopping, Piso 3, em Viseu, na qualidade de entidade gestora do 

Palácio do Gelo Shopping, em Viseu (de ora em diante identificada como Palácio do Gelo 

Shopping). 

O Palácio do Gelo Shopping está a realizar um GIVEAWAY para sortear 4 bilhetes duplos: 2 duplos 

para assistir ao Concerto Owen Pallett | The Hidden Camerase de dia 25 de Março às 21H00 e 2 

duplos para assistir à peça de Teatro “ A minha Vitória como Ginasta de Alta Competição”  31 de 

Março às 21H00, no Teatro Viriato. 

Este Giveaway decorrerá na página oficial de Facebook e do Instagram do Palácio do Gelo 

Shopping https://www.facebook.com/palaciodogeloshopping/,  

https://www.instagram.com/palaciodogelo/, entre as 10H00 do dia 17 de Março e as 23H59 de 

dia 21 de Março de 2023. 

Todas as participações efetuadas depois do término do Giveaway não serão contabilizadas e cada 

participante só pode participar apenas uma vez em cada uma das plataformas. 

Ao concorrer a este Giveaway, os participantes concordam implicitamente com os presentes 

Termos e Condições e aceita sujeitar-se integralmente, e sem reservas, aos mesmos. 

 

2. MECÂNICA 

Para participar deve colocar gosto na publicação, Seguir a página do @palaciodogelo e 
@teatroviriato. Identifique quem vai levar consigo aos espetáculos. 

Durante o período das 10H00 do dia 17 de Março e as 23H59 de dia 21 de Março de 2023. 

 

3. PRÉMIOS 

Os vencedores receberão:  

1º Prémio* - 2 bilhetes duplos para o Concerto Owen Pallett | The Hidden Camerase no dia 25 

de Março às 21H00 no Teatro Viriato. 

2º Prémio* - 2 bilhetes duplos para assistir à peça de Teatro “ A minha Vitória como Ginasta de 

Alta Competição” no dia 31 de Março às 21H00, no Teatro Viriato. 

 

*Os prémios não são convertíveis em dinheiro. 

 

4. SELEÇÃO E ENTREGA DOS PRÉMIOS 

No dia 22 de Março de 2023, serão selecionados o vencedores. 

As participações são sorteadas através da Plataforma habitual – 

https://www.sorteiogo.com/pt/sorteio/nomes. 

Os vencedores serão anunciados nas páginas de Facebook e do Instagram do Palácio do Gelo 

Shopping no dia 22 de Março de 2023. 

Os vencedores deverão enviar por mensagem privada, até às 17H00 do dia 22 de Março de 2023, 

https://www.facebook.com/palaciodogeloshopping/
https://www.instagram.com/palaciodogelo/
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os seus dados pessoais (número do Cartão de Cidadão, nome completo, contacto telefónico e 

endereço de email) para reclamação do prémio e/ou levantamento do mesmo.  

A modalidade de entrega dos prémios é estabelecida pelo Palácio do Gelo Shopping e informada 

via SMS após a cedência dos dados. O Palácio do Gelo Shopping não se responsabiliza pela 

impossibilidade de contacto devido a dados incorretos. A impossibilidade de receber o prémio ou 

a não-aceitação do mesmo, não confere ao participante premiado o direito a qualquer 

compensação. Com a aceitação do prémio, o participante premiado concede ao Palácio do Gelo 

Shopping o direito de utilizar o seu nome e a informação para fins publicitários relacionados com 

o passatempo, de forma gratuita e sem conferir direito a qualquer compensação adicional. 

Não há alteração da data dos bilhetes ou substituição das datas dos espetáculos por 

impossibilidade da presença dos vencedores nos espetáculos. 

 

5. FATORES DE DESCLASSIFICAÇÃO 

São proibidas as participações que se destinem a prosseguir fins contrários à Lei ou em que os 

participantes adotem comportamentos suscetíveis de acarretar algum prejuízo ou lesar 

quaisquer direitos de terceiros. Os participantes são responsáveis por assegurar que são os 

legítimos detentores dos direitos de autor sobre as participações abrangidas por este 

Passatempo. 

O Palácio do Gelo Shopping não será responsável por qualquer dano, perda ou prejuízo sofridos 

por qualquer participante do passatempo. O Palácio do Gelo Shopping não se encarrega pela 

verificação da veracidade dos perfis do Facebook e do Instagram, essa responsabilidade cabe à 

gestão do Facebook e do Instagram. 

O Palácio do Gelo Shopping reserva-se o direito de excluir qualquer participação que identifique 

como tendo sido plagiada de qualquer outra fonte, ou que utilize linguagem ou gráficos 

impróprios. O Palácio do Gelo Shopping reserva-se o direito de excluir as participações que 

estejam em incumprimento deste regulamento, nomeadamente: 

- Participação no passatempo com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou incompletos; 

- Utilização de programas informáticos ou quaisquer outros artifícios técnicos (vulgarmente 

designados por "hacking" ou "cheating"). Também não serão consideradas as participações que 

se provem ser de um colaborador da holding ou sub-holdings do Grupo Visabeira. 

 

6. CONDIÇÕES GERAIS 

Os participantes aceitam, automaticamente e sem reservas, que autorizam expressamente a 

publicação, reprodução e lançamento, em qualquer suporte, dos elementos submetidos ao 

passatempo, exclusivamente com vista à habilitação e atribuição do prémio. 

Os participantes transmitem incondicionalmente, a favor do Palácio do Gelo Shopping, todos os 

direitos de utilização dos textos submetidos no passatempo. O Palácio do Gelo Shopping reserva-

se o direito de alterar, sem aviso prévio e a qualquer momento, as regras acima referidas, 

passando as mesmas a vigorar a partir da sua publicitação.  


