
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

REGULAMENTO DO CONCURSO:  EVERYDAY AMERICA 

 
 

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

NIF B61965778. 

 

2.-  Lugar e Datas.- O concurso vai realizar-se na rede social Facebook, entre o dia 10 de Março 

de 2014, às 09:00, até ao dia 21 de Março de 2014 às 15:00. O sorteio decorrerá integralmente em 

Espanha, mas podem participar usuários da Espanha, 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:  

- Os participantes devem aceder à aplicação publicada na página da eDreams no Facebook, com o nome 

“Everyday America”.  

- Depois de entrar na aplicação devem escolher um dos 6 destinos propostos e clicar no botão 

“Participar”. O destino escolhido será a cidade para onde viajará o vencedor. Não é possível alterar um 

destino por outro, depois de ter sido anunciado o vencedor.  

- Posteriormente será necessário registar-se na aplicação indicando os dados pessoais solicitados (nome 

completo, apelidos e email) para que a participação se realize corretamente.  

- Cada participante poderá convidar os seus amigos para acumular participações no sorteio. Por cada 

amigo que entre na página do concurso usando o link do perfil do participante, este obtém uma 

participação extra em cada um dos sorteios que serão realizados. Cada amigo convidado poderá também 

participar no concurso.  

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

4.- Prémios.- O jogo consta de 12 partes ou sorteios. Cada uma delas coincide com cada um dos 

dias em que decorre o sorteio. O vencedor de cada sorteio será eleito mediante um sistema aleatório, 

através da enumeração de Excel da base de dados correspondente à inscrição no jogo.  

 

Em cada parte/sorteio se entregará um dos prémios, atribuídos na seguinte ordem:  

 O primeiro prémio, que será entregue à pessoa eleita por sorteio, consiste num vale de desconto 

de 100€ aplicável a uma reserva de voo no site http://www.edreams.pt. O sorteio vai realizar-se 

entre as 16:00 e as 16:30 do dia 10 de Março de 2014.  

 

 O segundo prémio, que será entregue à pessoa eleita por sorteio, consiste num vale de desconto 

de 100€ aplicável a uma reserva de voo no site http://www.edreams.pt. O sorteio vai realizar-se 

entre as 16:00 e as 16:30 do dia 11 de Março de 2014.  

 

 O terceiro prémio, que será entregue à pessoa eleita por sorteio, consiste numa viagem para 2 

pessoas a um dos seguintes destinos: Nova York, Cancun, Havana, Montevidéu, São Paulo ou 

Buenos Aires. O sorteio vai realizar-se entre as 16:00 e as 16:30 do dia 12 de Março de 2014.  

 

 O quarto prémio, que será entregue à pessoa eleita por sorteio, consiste num vale de desconto 

de 100€ aplicável a uma reserva de voo no site http://www.edreams.pt. O sorteio vai realizar-se 

entre as 16:00 e as 16:30 do dia 13 de Março de 2014.  

 

 O quinto prémio, que será entregue à pessoa eleita por sorteio, consiste num vale de desconto 

de 100€ aplicável a uma reserva de voo no site http://www.edreams.pt. O sorteio vai realizar-se 

entre as 16:00 e as 16:30 do dia 14 de Março de 2014.  

 

 O sexto prémio, que será entregue à pessoa eleita por sorteio, consiste num vale de desconto de 

100€ aplicável a uma reserva de voo no site http://www.edreams.pt. O sorteio vai realizar-se 

entre as 16:00 e as 16:30 do dia 15 de Março de 2014.  

 

 O sétimo prémio, que será entregue à pessoa eleita por sorteio, consiste numa viagem para 2 

pessoas a um dos seguintes destinos: Nova York, Cancun, Havana, Montevidéu, São Paulo ou 

Buenos Aires. O sorteio vai realizar-se entre as 16:00 e as 16:30 do dia 16 de Março de 2014.  
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 O oitavo prémio, que será entregue à pessoa eleita por sorteio, consiste num vale de desconto 

de 100€ aplicável a uma reserva de voo no site http://www.edreams.pt. O sorteio vai realizar-se 

entre as 16:00 e as 16:30 do dia 17 de Março de 2014. 

 

 O nono prémio, que será entregue à pessoa eleita por sorteio, consiste numa viagem para 2 

pessoas a um dos seguintes destinos: Nova York, Cancun, Havana, Montevidéu, São Paulo ou 

Buenos Aires. O sorteio vai realizar-se entre as 16:00 e as 16:30 do dia 18 de Março de 2014.  

 

 O décimo prémio, que será entregue à pessoa eleita por sorteio, consiste num vale de desconto 

de 100€ aplicável a uma reserva de voo no site http://www.edreams.pt. O sorteio vai realizar-se 

entre as 16:00 e as 16:30 do dia 19 de Março de 2014. 

 

 O décimo primeiro prémio, que será entregue à pessoa eleita por sorteio, consiste numa viagem 

para 2 pessoas a um dos seguintes destinos: Nova York, Cancun, Havana, Montevidéu, São Paulo 

ou Buenos Aires. O sorteio vai realizar-se entre as 16:00 e as 16:30 do dia 20 de Março de 2014.  

 

 O décimo segundo prémio, que será entregue à pessoa eleita por sorteio, consiste numa viagem 

para 2 pessoas a um dos seguintes destinos: Nova York, Cancun, Havana, Montevidéu, São Paulo 

ou Buenos Aires. O sorteio vai realizar-se entre as 16:00 e as 16:30 do dia 21 de Março de 2014.  

 

Os prémios de uma viagem para 2 pessoas incluem: 

- Voo de ida e volta para 2 pessoas operado pela companhia aérea Air Europa a qualquer um dos 

destinos escolhidos.  

- Estadia de 5 noites em quarto duplo standard num hotel da rede hoteleira Melia Hotels International 

em qualquer um dos seguintes destinos:  Havana, Montevidéu, São Paulo ou Buenos Aires. A seleção do 

hotel corre a cargo da Melia Hotels International.  

- Estadia de 5 noites em quarto duplo standard no hotel TRYP by Wyndham New York City, caso o 

destino escolhido seja Nova Iorque.  

- Estadia de 5 noites em quarto duplo standard num hotel de Cancun, caso o destino escolhido seja 

Cancun. A eleição do hotel corre a cargo da eDreams.  

- O período de participação vai desde o dia 10 de Março de 2014 até ao dia 21 de Março de 2014. As 

participações dos usuários são acumuláveis durante as diferentes partes ou fases do concurso.  

http://www.edreams.pt/
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Condições gerais dos prémios (viagem para 2 pessoas) 

- A reserva do prémio (voo + hotel) poderá realizar-se desde o dia 24 de Março de 2014 até ao dia 10 

de Setembro de 2014.  

- O vencedor deverá reservar o prémio com um mínimo de 45 dias de antecedência, com última data 

possível para o regresso prevista para o dia 24 de Outubro de 2014.  

- O prémio está sujeito à disponibilidade da companhia aérea e do hotel.  

- Os bilhetes são pessoais e intransferíveis. Não poderão ser cedidos a outras pessoas nem trocados por 

dinheiro ou bilhetes de outras companhias aéreas.  

- Qualquer alteração de data/nome do passageiro/destino/quantidade de malas registadas/assento 

especial reservado, etc, fica a cargo dos passageiros.  

- O prémio consistirá numa viagem ao destino escolhido previamente pelo vencedor e não poderá ser 

alterado por outra cidade, depois de realizado o sorteio.  

- Há um limite de 3 viagens por destino.  Se um dos prémios é atribuído a um participante que tenha 

escolhido um destino que já foi atribuído antes em 3 ocasiões, procederemos à eleição de um novo 

vencedor. Se o novo vencedor também escolheu um destino já atribuído em 3 ocasiões anteriores, 

também se escolherá outro vencedor. E assim consecutivamente até que o prémio seja atribuído a um 

participante que tenha escolhido um destino que não tenha sido atribuído previamente em 3 ocasiões.  

 

Condições dos Voos 

O prémio consiste em dois bilhetes aéreos para um voo de ida e volta a um dos seguintes destinos: Nova 

York, Cancun, Havana, Montevidéu, São Paulo ou Buenos Aires. Os voos são realizados em classe 

económica e operados pela companhia aérea Air Europa, com saída desde os seguintes aeroportos: 

 Espanha: aeroportos principais 

 Inglaterra: Londres Gatwick 

 França: Paris Orly 

 Alemanha: Frankfurt 

 Portugal: Lisboa 

 Também saem de Bruxelas e Amsterdão 

 

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


 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

Todos os voos fazem escala em Madrid.  

 

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

solicitando a emissão dos bilhetes antes do dia 10 de Setembro de 2014, indicando os seus dados 

pessoais e os do acompanhante, com um mínimo de 45 dias de antecedência com relação à data de saída 

desejada e com a última data possível para o voo de regresso prevista para o dia 24 de Outubro de 2014.  

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.  

N.B.: O vencedor deve solicitar a reserva do voo tendo em conta a disponibilidade de quartos do hotel 

para poder fazer coincidir a data da viagem (ver condições do hotel).  

 

Condições do Hotel 

O prémio consiste em 5 noites em quarto duplo standard num hotel da rede Melia Hotels International 

em qualquer dos seguintes destinos: Nova York, Cancun, Havana, Montevidéu, São Paulo ou Buenos Aires. 

A eleição do hotel corre a cargo de Melia Hotels International. No caso de Cancun, a eleição do hotel 

será responsabilidade da eDreams. Também neste caso o prémio consiste em 5 noites em quarto duplo 

standard.  

Qualquer gasto extra não mencionado especificamente no presente regulamento é responsabilidade do 

vencedor. A reserva está sujeira à disponibilidade do hotel.  

N.B.: O vencedor deberá solicitar a reserva do hotel tendo em conta a disponibilidade da companhia 

aérea para fazer coincidir as datas da viagem (ver condições dos voos).  

 

Condições do código de desconto eDreams 

O código de desconto eDreams apenas poderá ser utilizado com a entidade organizadora do concurso, 

Vacaciones eDreams, S.L., e mais concretamente, através da sua página web (http://www.edreams.pt).  Só 

poderá ser utilizado uma vez, sem que exista a possibilidade de que seja devolvida a diferença ou a 

quantidade que não seja usada. Esta quantia não poderá ser aplicada noutra compra ou ocasião.  A data 

limite para utilizar o código de desconto eDreams é o dia 24 de Outubro de 2014.  

 

 

 

http://www.melia.com/
http://www.edreams.pt/


 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Condições Gerais 

 

O direito ao prémio não pode ser cedido 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. O prémio não inclui deslocações, dietas ou outros gastos.  

 

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. Ficam também a cargo da pessoa 

premiada os gastos relacionadas com uma melhoria do prémio e extras que não correspondam com o 

prémio detalhado no presente Regulamento.  

 

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 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 11.508€.  

 

5.-      Comunicação com os vencedores do sorteio 

Os vencedores serão anunciados nas diferentes páginas da eDreams no Facebook nos dias 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 de Março de 2014 e avisados por correio electrónico.  

Para receber os prémios, devem enviar os seus dados de contacto à seguinte direccção de correio 

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

mailto:socialmedia@edreams.com


 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

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

dados de contacto à direção indicada, se entenderá que recusou o prémio.  

 

A entidade organizadora do sorteio entregará uma Carta de Aceitação do Prémio que deverá ser 

assinada e devolvida pelo vencedor, confirmando assim que está em conformidade com o regulamento do 

concurso e com o prémio recibido.  

 

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.cliente@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.   

         


