
Passatempo “O VERÃO DE OLAF ”  

Condições de participação: a The Walt Disney Company Portugal, Lda., com sede na Quinta da Fonte,  

Edifício Álvares Cabral, Rua Fonte de Caspolima, n.º 6, 2.º andar, 2770-190 Paço de Arcos, promove um  

Passatempo para oferecer uma incrível viagem para 4 pessoas à Disneyland® Paris com a Air France 

 O passatempo irá decorrer no site www.disney.pt/olaf. O Passatempo rege-se pelo presente 

Regulamento.  

  

Condições particulares de participação no Passatempo “O VERÃO DE OLAF”: as condições gerais de 

participação encontram-se no Regulamento “O VERÃO DE OLAF”.   

  

I – Regras de Participação   

  

1.ª – Mecânica e Duração do Passatempo: o Passatempo decorre a partir das 9h00 do dia 4 de julho de 

2016 até às 23h59 do dia 31 de agosto do mesmo ano, no site www.disney.pt/olaf  

 

2.ª – Participação  

O Passatempo é constituído por uma pergunta de resposta aberta que estará disponível no site, a partir 

de dia 4 de julho de 2016. Para participar e habilitar-se a receber o prémio, o participante deve responder 

de forma criativa à pergunta colocada. 

          

A resposta considerada mais criativa por um júri constituído pela The Walt Disney Company Portugal, 

Lda. serão premiadas pela The Walt Disney Company Portugal, Lda. e terá de corresponder, 

obrigatoriamente, a uma participação válida. Só será considerada uma participação por registo ou seja 

por utilizador registado em www.disney.pt.   

  

3.ª – Destinatários: este Passatempo destina-se a indivíduos residentes em Portugal. A participação será 

de carácter gratuito e para poder participar no Passatempo será requisito imprescindível ser residente em 

Portugal.  

  

II – Vencedores, Prémios e Receção do Prémio   

  

4.ª – Critério de seleção e Prémios: a resposta considerada mais criativa pelo júri e que respeite as regras 

anteriormente descritas.  

Será selecionado um vencedor e as condições de utilização do prémio são: 

o Viagem para 4 pessoas (2 adultos e 2 crianças até aos 11 anos, inclusive). 

o Voos para 4 pessoas com saída e chegada de Lisboa para Paris e vice-versa, com a 

companhia Air France (taxas incluídas). 

o Estadia: 3 dias/2 noites de alojamento num dos Hóteis Disney (à exceção Disneyland® 

Hotel), com pequeno-almoço incluído. 

o 4 Entradas para os 2 parques Disney® durante a totalidade da estadia (3 dias)   

o O Vencedor terá 1 mês para definir a data da viagem (sujeita a disponibilidade) durante os 6 

meses seguintes à data de finalização do passatempo. 

o O prémio é intransmissível e não se pode trocar ou substituir por dinheiro ou qualquer 

produto ou serviço 

o Uma vez confirmada a data de reserva da viagem por parte da Disneyland® Paris, não se 

poderão realizar alterações  

 

O prémio será atribuído com base na criatividade da resposta de cada um dos participantes, não havendo 

qualquer margem para trocas ou negociações entre os vencedores e a The Walt Disney Company 

Portugal, Lda.  

  

5.ª – Anúncio dos Vencedores, Contacto e Fornecimento de dados: os vencedores serão contactados por 

telefone. 

http://www.disney.pt/olaf
http://www.disney.pt/olaf
http://www.disney.pt/


 

6.ª – Entrega dos prémios: a acordar entre The Walt Disney Company Portugal e o vencedor  

 

7.ª – Utilização do Prémio: o resultado da utilização do prémio será da inteira responsabilidade do 

vencedor e a The Walt Disney Company Portugal, Lda. não poderá ser responsabilizada por quaisquer 

danos monetários ou psicológicos resultantes do seu uso.  

  

III – Código de Conduta   

  

8.ª - A The Walt Disney Company Portugal, Lda. eliminará todos os participantes que pratiquem atos 

ilícitos, nomeadamente: 1. Mensagens, imagens e vídeos que apelem ao racismo, xenofobia, ou qualquer 

outro tipo de discriminação ou preconceito de qualquer natureza. 2. Mensagens, imagens e vídeos de 

carácter ofensivo, violento ou de teor sexual. 3. Criação de rotinas ou sub-rotinas, por meios informáticos, 

que possam desvirtuar a real natureza do Passatempo. 4. Difamação, injúrias, ameaças e/ou abuso do 

nome e/ou imagem dos participantes e/ ou da notoriedade e prestígio da marca e/ou outros direitos de 

propriedade industrial. 5. Utilização do passatempo para propósitos políticos, religiosos ou comerciais. 6. 

Publicação de mensagens repetidas e não construtivas.  

  

IV – Considerações Finais   

  

9.ª - Toda e qualquer atividade, ainda que em forma tentada, que vise obter vantagem através de atos que 

não respeitem ou desvirtuem o objetivo da presente ação será considerada ilegal, reservando à The Walt 

Disney Company Portugal, Lda. o direito de anular e/ou excluir os correspondentes participantes.  

  

10.ª - A The Walt Disney Company Portugal, Lda. reserva-se o direito de terminar, alterar, encurtar, 

atrasar ou prolongar este Passatempo a qualquer momento, no caso de ocorrer alguma atividade ilegal ou 

fraudulenta ou algum facto externo, fora do controlo da organização, que afete o bom funcionamento do 

mesmo. Nestas circunstâncias, os participantes não terão direito a qualquer tipo de compensação.  

  

11.ª - A participação no Passatempo implica a aceitação pelos participantes dos termos e condições 

previstas no presente Regulamento.  

  

12.ª - A The Walt Disney Company Portugal, Lda. reserva-se o direito de eliminar definitiva e 

irrevogavelmente qualquer participante que esteja de alguma forma a violar o presente Regulamento.  

  

13.ª - Os dados pessoais facilitados pelos participantes no Passatempo serão incluídos num ficheiro 

automático de dados pessoais propriedade da The Walt Disney Company Portugal, Lda. e mantido sob a 

sua responsabilidade. A finalidade do referido ficheiro é o cumprimento e gestão de forma adequada da 

sua participação no Passatempo, assim como a adequada entrega dos prémios aos vencedores. A The 

Walt Disney Company Portugal, Lda. procederá ao cancelamento de ditos dados pessoais uma vez 

realizados todos os trâmites necessários para a finalização do Passatempo. Em qualquer momento, os 

participantes no Passatempo poderão aceder ao referido ficheiro com a finalidade de exercitar os direitos 

de acesso, retificação, cancelamento e oposição a respeito dos seus dados pessoais, em conformidade 

com o estabelecido na Lei n.º 67/98 de 26 de outubro, de Proteção de Dados Pessoais. Ditos ficheiros 

poderão exercitar-se mediante comunicação escrita acompanhada duma fotocópia do B.I./CC dirigida à 

sede da The Walt Disney Company Portugal, Lda. para Quinta da Fonte, Edifício Álvares Cabral, Rua 

Fonte de Caspolima, n.º 6, 2.º andar, 2770-190 Paço de Arcos (Ref. “Proteção de Dados” – “Passatempo 

O Verão de Olaf”).  

  

14.ª - Os participantes não poderão ser colaboradores (nem familiares de colaboradores) da The Walt 

Disney Company Portugal, Lda.  

Os participantes não poderão utilizar os nomes das empresas do grupo The Walt Disney Company 

Portugal, Lda., do Passatempo e dos demais programas ou canais Disney, nem a sua condição de 

participante de modo algum.  



A The Walt Disney Company Portugal, Lda. poderá cancelar o Passatempo ou modificar este 

Regulamento sem aviso prévio.  

Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela The Walt Disney Company Portugal, 

Lda. e das suas decisões não caberá recurso.  

  

Este Passatempo reger-se-á pela legislação Portuguesa aplicável.  

  

Lisboa, 01 de julho de 2016.  

  


