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REGULAMENTO DO CONCURSO: “Viaja à procura do Ouro” 

 

Ao participar neste concurso declara que leu este regulamento e aceitou os Termos de Uso e 

Condições. 

 

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

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

social em Calle Bailén, 67-71, 08009 Barcelona, España e NIF B61965778. 

 

2.- Lugar e datas.- Esta concurso vai realizar-se na página YouTube de Edreams 

https://www.youtube.com/edreams entre os dias 21 de Junho 2016, com início às 12:30h GMT, e o dia 

30 de Junho 2016 até às 15h00 GMT. O sorteio para escolher o ganhador será realizado no domicílio 

social da eDreams, entre as 15h00 e as 15h30 GMT do dia 1 de Julho de 2016. 

 

3.- Quem pode participar.- Qualquer pessoa que preencha os seguintes requisitos pode participar 

nesta promoção: (1) ter pelo menos 18 anos de idade, (2) ser residente no Reino Unido, Espanha, França 

Itália ou Portugal e (3) ser um subscritor da página YouTube de eDreams (doravante denominados 

“Participantes”. Os funcionarios da eDreams, sócios, colaboradores e familares próximos de estes não 

podem participar no concurso. A participação é gratuita. 

 

4.- Como participar.- Os participantes devem aceder ao vídeo "Viaja à procura do ouro" em 

qualquer dos idiomas disponíveis no canal YouTube. Durante o período promocional haverão 

várias perguntas feitas na descrição de cada vídeo, e os participantes devem responder na secção de 

comentários. Haverá um total de 6 perguntas. Para cada resposta correta, os participantes vão ganhar 

uma entrada extra no sorteio. Apenas é possível obter uma entrada extra para cada resposta correta. No 

total, é possível obter até 6 entradas no sorteio. O vencedor será escolhido por um sorteio tendo em 

conta todas as participações, por meio de um sistema de geração aleatória automatizado. 

 

5.- Requisitos das respostas.- Apenas as respostas que estão relacionadas com o tema proposto 

pela empresa organizadora serão aceites. Respostas obscenas que possam prejudicar a integridade moral 

dos usuários ou respostas que contenham insultos, comentários obscenos ou que de outra forma possam 

prejudicar a integridade moral dos usuários, não serão aceites, a critério da empresa organizadora. É 

obrigatório que as respostas também devam respeitar as regras da comunidade do YouTube. Todos 

os participantes que não cumprirem com estes requisitos serão desqualificados. 

https://www.youtube.com/edreams
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/communityguidelines.html
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6 Descrição do Prémio.- O prémio do concurso consiste em um voo de ida-e-volta para duas pessoas 

com destino Tóquio ou Osaka (Japão) desde os seguintes aeroportos: Espanha (Barcelona, Madrid), 

França (Paris), Reino Unido (Londres-Heathrow), Itália (Roma, Milão) ou Portugal (Lisboa) 

 

O valor total do prémio é  1.450,25€ (correspondente aos 2 bilhetes) 

 

Condições gerais para usufruir do premio:  

- O premio é pessoal e intransmissível. Não pode ser cedido a outras pessoas nem ser trocada por 

dinheiro ou por outro tipo de premio. 

- O vencedor escolherá o acompanhante. Ambos devem viajar no mesmo voo, na mesma data, às 

mesmas horas, e pelo menos um dos passageiros debe ser maior de idade. 

- O premio é válido para viajar desde 1 de Setembro 2016 até 1 de Março de 2017. Com expecção 

para o período entre 19 de Dezembro de 2016 e 8 de Janeiro de 2017 que está sujeito a 

disponibilidade. 

- O ganhador deverá reserar o voo com 30 dias úteis de antecedência da data de partida. 

- A escolha da companhia aérea será feita pela eDreams. 

- Uma vez que os bilhetes sejam emitidos, não será permitido fazer nenhuma mudança. 

- O período de validade do premio não pode ser prolongado. 

- O prémio não é reembolsável e não pode ser trocado por outros bens, serviços, dinheiro ou 

outros benefícios financeiros, nem pode ser utilizado com qualquer oferta, desconto ou promoção 

especial. 

- O vencedor será responsável pela confirmação dos seus dados e do seu acompanhante, e devem 

corresponder exactamente ao passaporte ou à documentação de viagem necessária. A violação 

desta condição, pode ser crucial para cancelar a viagem. 

- Qualquer custo adicional não incluído expresamente no presente regulamento fia a cargo do 

vencedor. O prémio não inclui: vistos, manutenção, deslocações, seguros de viagem ou outros 

gastos.  

- O processamento de vistos será da responsabilidade do vencedor e do seu acompanhante. A 

eDreams não será responsável, em qualquer caso, se no último minuto os passageiros forem 

recusados pela companhia área durante o embarque, e não será possível resgatar ou modificar o 

premio por este motivo. 

- Não é possível acumular “pontos” para o programa de fidelidade com o premio. 

- A organização não se responsabiliza por nenhum problema ocorrido durante a viagem. Da mesma 

maneira, não se responsabiliza por qualquer uso indebido do premio por parte do vencedor. 
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- A organização não será responsável por factores externos, desastres naturais ou outras 

circunstâncias que podem impedir que o vencedor faça a viagem. Neste caso, a empresa 

organizadora não emitirá um novo prémio, nem fará um reembolso do seu valor. 

7.- Imposto de Renda - Em relação ao artigo 43.2 da Lei espanhola do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares, a eDreams não irá depositar o montante do valor do prémio na 

conta dos vencedores. No entanto, o valor total do prémio será incluído na “Carta de Conformidade com o 

prémio” para as obrigações fiscais dos vencedores, se ele/ela tiver alguma. 

 

8.- Comunicação com os vencedores. - O vencedor será anunciado na página do YouTube da 

eDreams no dia 1 de Julho de 2016, e também receberá um e-mail informativo com instruções sobre 

como reivindicar o prémio do sorteio "Viaja à procura do ouro ". Se durante o  período de 10 dias 

contandos a partir do sorteio é impossível entrar em contacto com o vencedor, a eDreams considera que 

o prémio será considerado rejeitado e declarada nulo. 

Para formalizar o acto de entrega do prémio, a prganização irá enviar uma “Carta de Conformidade com o 

prémio”, que terá de ser assinada pelo vencedor dentro de um período de 10 dias, como prova de 

recepcção. 

O vencedor autoriza a eDreams a publicar “posts” com os seus nomes nas suas páginas de redes sociais e 

blogs durante os 3 meses após o sorteio. 

 

9. 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 do Centro de Apoio ao 

Cliente http://www.edreams.pt/apoio-cliente/  

 

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

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

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

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

qualquer obrigação com este participante. 

http://www.edreams.pt/apoio-cliente/
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11.- Desvinculação com Youtube.- Os participantes são informados que o YouTube não patrocina, 

endorsa ou administra de nenhuma forma as promoções que eDreams faz por meio da sua rede social, 

nem é associado a eles. Ao participar nestas promoções, o Participante está fornecendo informações a 

eDreams e não a Youtube. A informação fornecida pelo participante só será utilizada para gerir a sua 

participação na promoção. Em nenhum caso será a participação nesta promoção implica uma ligação o 

YouTube. 

 

12.-  Lei aplicável. – Este concurso rege-se pelas regras estabelecidas no presente Regulamento e 

está sujeito à Lei Portuguesa em materia de consumo e combinações aleatórias com fins publicitários. 

 

13.- Limitação de Responsabilidade – A eDreams recorda os participantes da natureza e das 

limitações da Internet e não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer ocorrências resultantes da 

ligação dos Participantes à Internet através do website da eDreams. Não aceita qualquer responsabilidade 

por participações  inelegíveis ou fraudulentas. 

 

Em particular, a eDreams não se responsabiliza por qualquer dano causado aos participantes, ao seu 

equipamento informático ou aos dados que são armazenados neles, relacionados com as suas actividades 

pessoais, profissionais ou comerciais. 

Além disso, a eDreams não será responsável se um ou mais participantes não são capazes de se conectar 

ao website da eDreams ou participar neste concurso, ou se as entradas de um ou mais participantes 

estão atrasadas ou perdidas, devido a qualquer problema técnico ou qualquer problema ligado ao 

congestionamento da Internet. 

 

No caso de circunstâncias que ocorram fora do controle de eDreams, e que segundo a a opinião de 

eDreams torna necessário suspender, alterar ou cancelar a competição, a eDreams reserva-se ao direito 

de suspender, alterar ou cancelar a competição a qualquer momento. 

 

Ao participar neste concurso, declara que está de acordó com o presente regulamento. 


