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Regulamento Giveaway Natal 2022 Terras do Demo – “Ganhe 1 Frigideira 

SMEG + 18 Alheiras Terras do Demo” 

 

Regulamento e Condições de Participação do Giveaway: 

 

A empresa Terras do Demo, com sede em Vila Nova de Paiva, situada na Zona Industrial 

de Vila Nova de Paiva, Lote 4, 3650-207, irá levar a cabo entre o dia 31 de outubro de 

2022 e o dia 15 de dezembro de 2022, um Giveaway de Natal online, na página do 

Facebook e do Instagram.  

 

I – Regras 

1º O giveaway em apreço insere-se no âmbito da página de Facebook 

(https://www.facebook.com/grupo.ftd) e da página do Instagram 

(https://www.instagram.com/grupo.ftd/) com vista à promoção e divulgação das 

mesmas.  

 

2º A participação no presente giveaway encontra-se sujeita a diversas condições:  

- Colocar gosto na página do Facebook da Terras do Demo; 

- Seguir a página do Instagram da Terras do Demo; 

- Preencher o formulário de participação presente no website da Terras do Demo.  

 

3º A participação deverá decorrer entre a data da partilha do giveaway, dia 31 de 

outubro de 2022, e as 23h59, do dia 15 de dezembro de 2022, não sendo consideradas 

válidas quaisquer participações que não respeitem tais requisitos. 

 

4º Cada participante poderá participar apenas uma vez.  

 

II – Seleção do Vencedor e Publicação 

1º Neste giveaway serão sorteados três participantes havendo, assim, três vencedores.  

 

2º Os três vencedores serão escolhidos através de sorteio na Plataforma SorteioGo, de 

forma completamente aleatória, respeitando todas as condições de participação.   

 

3º Serão excluídos automaticamente os participantes que não cumpram o regulamento 

do giveaway. 

 

4º Os vencedores serão anunciados na página de Facebook, Instagram, LinkedIn e no 

website da Terras do Demo, no dia 19 de dezembro de 2022.  

 

 

 

https://www.facebook.com/grupo.ftd
https://www.instagram.com/grupo.ftd/
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III – Prémios 

1º Os prémios deste giveaway serão os mesmos para os 3 vencedores. Prémios estes – 

1 frigideira da marca Smeg, do modelo Anni 50, CKFF3001CRM, 3 Alheiras, 3 Alheiras 

Seleção, 3 Alheiras Maçã, 3 Alheiras Cogumelos, 3 Alheiras Queijo e 3 Alheiras Leitão.  

 

2º Os vencedores serão comunicados por telefone ou via e-mail com que registaram no 

formulário de participação, no website da Terras do Demo.  

 

3º Os prémios são levantados pelos vencedores na empresa Terras do Demo, em Vila 

Nova de Paiva ou em Armamar.  

 

4º Não existe a possibilidade de escolha/troca do prémio, nem a atribuição do mesmo 

em valor monetário. 

 

5º A Terras do Demo não se responsabiliza por qualquer incumprimento, atraso, ou 

problema afeto ao passatempo em questão, ou empresa onde foi adquirido o 

prémio/produto. 

 

IV – OUTROS 

1º Podem ser solicitadas informações pessoais como nome, telefone e endereço de 

correio eletrónico. Estas informações são solicitadas quando se inscreve ou preenche o 

formulário de participação.  

2º Utiliza-se “cookies” para recolher informações acerca das visitas ao website da Terras 

do Demo e para melhorar a experiência de cada participante.  

3º Quando visita o website da Terras do Demo, recolhe-se dados conhecidos como 

“percurso de cliques” (endereço do servidor, nome de domínio, entre outros). Estas 

informações/dados são armazenadas de forma anónima e servem apenas para análise 

estatística generalizada, webmining, com o objetivo de melhorar os nossos serviços.  

 

4º Todas as informações pessoais serão registadas, utilizadas e protegidas em 

conformidade com legislação comunitária vigente em matéria de proteção de dados e 

com esta política de privacidade.  

5º As informações recolhidas têm como finalidade o envio de informação/divulgação 

por correio eletrónico ou por mensagens acerca dos nossos produtos e serviços. 

6º A Terras do Demo reserva-se no direito de, a todo o tempo, terminar, alterar, 

encurtar, atrasar ou prolongar o passatempo objeto do presente regulamento, no caso 

de ocorrer alguma atividade ilegal ou fraudulenta, ou algum facto externo, fora do 
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controlo da organização e que afete o bom funcionamento do presente giveaway, casos 

que os participantes não terão direito a qualquer tipo de compensação. 

 

7º A participação no giveaway implica a aceitação integral e sem reservas do presente 

regulamento. 

 

8º A Terras do Demo reserva-se ao direito de eliminar qualquer participação que, de 

alguma forma, viole o disposto no presente regulamento. 


