
 

 

1. O passatempo tem início às 15h horas do dia 6 de Junho de 2014 e termina às 13 horas 

do dia 20 de Junho 2014. 

2. Só poderão participar indivíduos maiores de 18 anos, residentes em Portugal. 

3. Para participar, o concorrente deverá aceder à página Facebook Vitacress, da qual 

deverá ser fã, e inscrever-se no separador “PASSATEMPO”, introduzindo os dados 

necessários ou fazendo Facebook connect.  

4. Uma vez inscrito, o participante deverá carregar uma fotografia que expresse, de 

forma criativa, um momento “Para onde levas as tuas Cenouras”.   

5. Todas as participações consideradas válidas serão colocadas no separador “VOTA” da 

tab “PASSATEMPO” para serem submetidas a votação e partilha por parte da 

comunidade frequentadora da página de Facebook Vitacress. 

6. Uma vez terminado o passatempo, um Júri composto por elementos da Iberian Salads 

Agricultura, S.A, irá eleger de entre todas as 10 participações com mais gostos, as três 

participações que entender serem as mais criativas e aquelas que melhor retratem um 

momento “Para onde levas as tuas Cenouras”. 

7. Irão existir apenas três vencedores neste passatempo. 

8. O anúncio dos vencedores será efetuado na timeline da página Facebook Vitacress no 

separador inicial da tab “PASSATEMPO” até às 23 horas e 59 minutos do dia 20 de 

Junho 2014. 

9. Uma vez anunciados na página de Facebook Vitacress, os vencedores serão 

contactados através dos dados fornecidos no formulário de participação (por e-mail ou 

telefone), no prazo máximo de uma semana. Nesse contacto será confirmada a 

morada do participante para que dessa forma se possa proceder ao envio do prémio. 

10. Cada indivíduo poderá participar apenas uma vez, e poderá votar apenas uma vez por 

dia. 

11. Apenas serão consideradas válidas e disponibilizadas para votação no separador 

“PASSATEMPO” da página Facebook Vitacress, as participações aprovadas pela Iberian 

Salads Agricultura, S.A que cumpram com o disposto no presente Regulamento. 

12. A aprovação das imagens submetidas pelos participantes será efetuada de segunda a 

sexta-feira, podendo demorar até 42h. 

13. Não serão publicadas (e tornadas visíveis) imagens que a Iberian Salads Agricultura, 

S.A considerar que vão contra os seus princípios e valores, com conteúdo considerado 



 

inadequado, atentatório da moral pública, dos bons costumes ou de quaisquer crenças 

e/ou convicções religiosas, políticas ou ideológicas, que não respeitem a legislação 

vigente ou que tenham carácter difamatório ou injurioso. 

14. As fotografias enviadas terão de ser da autoria dos participantes. Caso não seja 

respeitada esta indicação poderão ser desqualificadas do passatempo.  

Condições do prémio: 

1. Os prémios consistem em: 1º lugar - Tablet Android 10.1'' ASUS ME102A - 16GB + livro 

Prazeres Únicos Vitacress; 2º lugar - Vale Vitacress (25€) + livro Prazeres Únicos 

Vitacress; 3º lugar - Vale Vitacress (10€) + livro Prazeres Únicos Vitacress. 

2. Os vales Vitacress são válidos até dia 31 de Dezembro de 2014. 

3. Não serão admitidos no passatempo os sócios, administradores ou trabalhadores da 

promotora, bem como todos os trabalhadores e colaboradores das empresas 

prestadoras de serviços envolvidas neste passatempo. 

4. Em caso de dúvida sobre o Passatempo, o participante poderá enviar as suas questões 

por mensagem privada através do Facebook da Vitacress. 

5. O prémio atribuído no presente passatempo não poderá ser convertido em outros 

prémios ou em dinheiro. 

6. A Iberian Salads Agricultura, S.A reserva-se ao direito de alterar os prémios por outros 

de valor de mercado idêntico no caso de indisponibilidade. 

7. A participação no passatempo implica a aceitação pelos participantes dos termos e 

condições previstos no presente regulamento. 

8. A submissão da participação nos termos previstos no presente Regulamento 

pressupõe e implica a declaração tácita de que o participante é autor do que enviou, e 

de livre e espontânea vontade e sem exigir qualquer contraprestação, autoriza a sua 

divulgação, publicação, utilização, reprodução e exploração pela Iberian Salads 

Agricultura, S.A, por qualquer meio e em qualquer suporte, de forma exclusiva e sem 

limite temporal, bem como, que os conteúdos enviados resultam da criação original do 

participante, inédita, que não participou noutro passatempo ou concurso, de modo a 

que não dê lugar a reclamações por violação de direitos de propriedade industrial por 

parte de terceiros ou pela própria Iberian Salads Agricultura, S.A, assumindo o 

participante todas as responsabilidades de qualquer reclamação neste sentido. 

9. A Iberian Salads Agricultura, S.A não se responsabiliza por quaisquer extravios de 

mensagens, correio ou entregas retardadas por parte dos operadores telefónicos e de 

CTT. 



 

10. A Iberian Salads Agricultura, S.A reserva-se ao direito de excluir qualquer participante 

que esteja, de alguma forma, a violar o presente regulamento, que aja de má-fé, ou 

que participe utilizando informação falsa, viciando assim o passatempo. 

11. Toda e qualquer atuação ilícita para obter qualquer vantagem competitiva no decorrer 

deste passatempo, será considerada fraudulenta, sendo consequentemente excluída 

da ação. 

12. A Iberian Salads Agricultura, S.A reserva-se ao direito de alterar, adiar, antecipar, 

encurtar, prolongar ou terminar este passatempo a todo o tempo, no caso de ocorrer 

alguma atividade ilegal ou fraudulenta, ou algum fator externo, fora do controlo da 

organização, que afete o bom funcionamento do passatempo. Nestas circunstâncias, 

os participantes não terão direito a qualquer tipo de compensação ou explicação. 

13. Os casos omissos no presente Regulamento serão alvo de análise e decisão por parte 

da Iberian Salads Agricultura, S.A, não podendo haver recurso sobre a mesma. 

14. O fornecimento dos dados pessoais dos participantes vencedores é obrigatório, pois 

sem esta informação é impossível proceder ao envio dos prémios.  

 


