
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

REGULAMENTO DO SORTEIO INSTANT WIN: SPIDER-MAN 

 
 

1.- Entidade organizadora. - A entidade organizadora deste sorteio é a empresa Vacaciones 

eDreams, S.L. – Sociedad Unipersonal (a partir desde momento designada como eDreams), com sede 

social no edifício World Trade Center Norte Pl. 6, Moll de Barcelona, sem número, 08039 Barcelona e 

NIF B61965778. 

 

2.-  Lugar e Datas.- O sorteio vai realizar-se na rede social Facebook, no perfil de eDreams 

Portugal a partir do dia 7 de Abril de 2014, às 11:00, (horário de Portugal Continental) até ao dia 09 de 

Maio 2014, às 15:00. O sorteio decorrerá integralmente em Espanha, mas também podem participar 

usuários da França, Reino Unido, Portugal e Alemanha.   

 

3.-  Como participar.- Pode participar no concurso qualquer pessoa que reúna os seguintes 

requisitos:  (1) ter pelo menos 18 anos de idade (2) ser residente num país europeu (3) ser fan de uma 

das páginas de eDreams no Facebook que estão involucradas no concurso (Espanha, França, Portugal, 

Reino Unido e Alemanha). Os funcionários da eDreams, sócios, colaboradores e familiares próximos de 

estes não poderão participar no sorteio.  A participação é gratuita. 

 

Funcionamento do sorteio:  

Durante o jogo serão atribuídos 33 prémios. Para participar os utilizadores devem:  

-Entrar na aplicação “Spider-Man” alojada na página de eDreams Portugal no Facebook. Depois de entrar 

na aplicação, deverão preencher o formulário introduzindo os dados que lhe são solicitados (nome 

completo, apelidos e email).  

- Para jogar os participantes devem clicar no botão “Participar”. O resultado poderá ser visualizado no 

ecrã imediatamente depois de jogar (a atribuição de cada prémio é aleatória e o algoritmo é estabelecido 

através da aplicação). Estes são os resultados possíveis: 

 Vencedor: O participante verá no seu ecrã o prémio atribuído e o procedimento a seguir para 

o receber.  

 Perdedor: Neste caso o participante pode voltar a participar no dia seguinte. Tem uma 

possibilidade de jogar em cada dia do concurso. Pode conseguir possibilidades extra realizando as 

seguinte acções:  



 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

o Partilhando o link da aplicação no seu muro no Facebook = 1 possibilidade extra de 

ganhar (apenas uma vez durante todo o jogo) 

o Publicando 1 tweet com o link da aplicação = 1 possibilidade extra de ganhar (apenas 

uma vez por dia) 

o Enviando uma mensagem privada a 1 amigo no Facebook = 1 possibilidade extra de 

ganhar (apenas uma vez por dia) 

o Reproduzindo o vídeo “eDreams Spider-Man – An Amazing Journey”, realizado pela 

eDreams e Sony = 1 possibilidade extra de ganhar (apenas uma vez por dia) 

 

4.- Prémios.- Durante o sorteio se entregarão os seguintes prémios:  

 Voo de ida e volta para duas pessoas a Nova York, com saída desde o Aeroporto de Lisboa.  

 Merchandising Spiderman 

 

Condições da viagem 

 

- O prémio consiste em dois bilhetes aéreos para um voo de ida e volta a Nova York. Os voos são 

realizados em classe económica e operados pela companhia aérea Air Europa, com saída desde o 

aeroporto de Lisboa, com escala em Madrid.  

- O prémio tem a validade de um ano, a partir da data de notificação ao vencedor. Por conseguinte, a 

última data para a realização da viagem será o dia 5 de Dezembro de 2014.  

- O vencedor deverá utilizar o prémio seguindo as instrucções recebidas por correio electrónico, 

indicando os seus dados pessoais e os do acompanhante, e solicitando a reserva do voo com um mínimo 

de 2 meses de antecedência com relação à data de saída desejada.  A última data possível para solicitar a 

emissão dos bilhetes é o dia 5 de Outubro de 2014.  

- A viagem não poderá ser realizada durante a temporada alta (Páscoa, Natal ou Verão – de 1de Julho a 1 

de Setembro).  

- Os dois passageiros devem ser maiores de 18 anos.  

- O vencedor e o seu acompanhante devem viajar nos mesmos voos.  

- Os gastos de deslocação desde casa até ao aeroporto, assim como o regresso, o seguro pessoal ou 

qualquer outro gasto não especificado anteriormente, são da responsabilidade do vencedor.  

http://www.aireuropa.com/waeam/xwaea/1/reservas/xreserva_v7.home.html


 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

- Caso o vencedor deseje melhorar o prémio (incluir um novo acompanhante, alargar a estadia ou 

acrescentar serviços nao referidos neste regulamento), deve fazer-se cargo de todos os gastos 

associados.  

- Caso o vencedor queira fazer uma alteração na reserva, depois de concluída pelos nossos agentes, 

deverá assumir também os gastos que implica esta modificação.  

- O prémio não pode ser transferido em nenhuma circunstância. Se o vencedor renuncia ao prémio, ou 

se por qualquer motivo não pode usar o prémio, não tem direito a qualquer tipo de reembolso ou 

compensação. 

- Todas as gestões, impostos e taxas relacionados com o prémio deste concurso ou qualquer gasto 

adicional são reponsabilidade do vencedor, salvo os gastos que neste documento são descritos 

expressamente como responsabilidade da entidade organizadora.  

- Os organizadores não se responsabilizam por fatores de força maior que impidam o vencedor de 

desfrutar da sua viagem. Neste sentido, e se por motivos allheios à organização, o vencedor não pode 

desfrutar de algum dos trajectos oferecidos como parte do prémio deste concurso, não será entregue 

nenhum outro bilhete distinto aos que aqui são referidos.   

- Os organizadores não se responsabilizam por eventuais alterações  no horário ou dia do voo por parte 

da companhia aérea. Quaisquer gastos associados a esta alteração (noites extra de hotel no destino, 

deslocações, comida) são da responsabilidade do vencedor (ou da companhia aérea se a alteração se 

procede no último momento, quando os passageiros já se encontram no aeroporto.  Neste caso a 

companhia aérea deverá respeitar a Regulamentação Aérea aplicável).  

- Os organizadores não se responsabilizam pelo mau uso do prémio por parte do vencedor.  

- No caso de que,  por causas alheias à companhia organizadora, esta não possa entregar o prémio 

previsto, este será substituído por outro de similares características e valor.  

- O valor total do prémio está valorizado em 1.500€.  

 

5.-      Comunicação com os vencedores 

Para receber os prémios os participantes devem enviar os seus dados de contacto à seguinte direcção de 

correio electrónico: socialmedia@edreams.com. Se depois de decorridos 3 dias úteis depois de 

terminado o sorteio nos resulta impossível contactar com o vencedor ou se este não procedeu ao envio 

dos seus dados de contacto à direccção indicada, se entenderá que recusou o prémio e este ficará sem 

efeito. 

 

mailto:socialmedia@edreams.com


 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

6.- Dados pessoais.- Em conformidade com a Lei Orgânica de Protecção de Dados de Carácter 

Pessoal e a Lei de Serviços da Sociedade da Informação e Comércio Electrónico, se informam os 

vencedores de que os dados pessoais que facilitem serão incorporados num ficheiro de dados de 

carácter pessoal, propriedade da companhia organizadora. Os referidos dados serão utilizados e tratados 

para - além da finalidade de participar no sorteio - investigação, promoção e comercialização dos 

serviços de eDreams, o que incluirá o envio de comunicações comerciais, também por via electrónica. Se 

assim desejam podem fazer uso, em qualquer momento, dos seus direitos de acesso, rectificação, 

oposição ou cancelamento dos seus dados contactando com o responsável do tratamento de dados 

através da seguinte morada, email ou telefone: Moll de Barcelona, sem número, edifício World Trade 

Center Norte Pl. 6, 08039 Barcelona, email atendimento.c l iente@edreams.com . 

 

7.-  Conformidade com o Regulamento.- Informamos a todos os possíveis participantes que o 

simples facto de participar no sorteio implica a total aceitação do presente regulamento. A empresa 

organizadora reserva-se ao direito de excluir qualquer usuário que defraude, altere o impida o bom 

funcionamento e o transcurso normal e regulamentário do concurso, ficando exenta do cumprimento de 

qualquer obrigação com este participante.   

         

mailto:atendimento.cliente@edreams.com

