
 
 

 

REGULAMENTO
PASSATEMPO DE NATAL RAZÃOAUTOMÓVEL/PLAYSTATION

 
Participação

 
1- Este passatempo decorre até às 23h59 do dia 24 de Dezembro de 2012 e contam todas as 
participações efectuadas desde as 21h do dia 13 de Dezembro de 2012.
 
2- A participação é feita a partir do Facebook, através da publicação na página oficial do 
RazãoAutomóvel intitulada: “Passatempo de Natal RazãoAutomóvel/Playstation”, doravante designada 
por “publicação”.
 
3- A participação consiste em:
  
3.1 - Partilhar publicamente a publicação, devendo as definições de privacidade da partilha estar 
programadas para que a publicação seja pública.
  
3.2 – Fazer “gosto”/”like” na publicação.
  
3.3 – Comentar a publicação com uma frase na qual conste as palavras “Razão Automóvel” e 
“Playstation”.
 
4- A participação só é validada após a verificação cumulativa dos pontos 3.1; 3.2 e 3.3 do presente 
Regulamento.
  
5- Os votos são contabilizados através do número de "gostos / likes" no comentário descrito em 3.3. 
Comentários não contam como votos. Votos após as 23h59 do dia 24 de Dezembro de 2012 não serão 
contabilizados.  
 
6- O prémio será atribuído ao participante que obtiver a melhores pontuação, contabilizada através de 
votos directos no comentário da publicação (entendendo-se por votos o número de "gostos / likes").
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7- Não há limite para o número de participações que um participante pode realizar, no entanto, só 
poderá ganhar uma vez.
 
8- Para concorrer, é obrigatório: ser utilizador registado no Facebook, ser fã do Razão Automóvel, 
participar com página pessoal e respeitar as mecânicas e regras de participação do passatempo. Não 
serão aceites participações de páginas comunitárias, de empresas ou similares.
 
9- A participação neste passatempo e o acesso aos prémios, está vedada aos elementos da equipa do 
Razão Automóvel e seus familiares.
 
10- Os participantes declaram e garantem, automaticamente e sem reservas, que:
 
i) autorizam expressamente a publicação, reprodução e lançamento, em qualquer suporte, dos 
comentários e demais elementos submetidos ao passatempo com vista à habilitação ao prémio.
 
ii) transmitem, incondicionalmente, a favor do RazãoAutomóvel todos os direitos de utilização dos 
comentários submetidos ao passatempo.
 

Prémio
 
A participação com o maior número de votos ("gostos / likes"), ganha uma cópia original do jogo Little 
Big Planet Karting para a consola Playstation 3.
 

Entrega do prémio
 

1- O prémio será entregue depois de confirmada a validade e regularidade das votações. Os vencedores 
serão contactados por mensagem via Facebook e posteriormente anunciados na página oficial do 
Facebook do RazãoAutomóvel para conhecimento de todos os fãs.
 
2- No caso de existirem concorrentes menores de idade premiados, só poderão reclamar o prémio 
se devidamente autorizados por escrito pelos respectivos representantes legais, ou estando 
acompanhados por eles.
 

Informação adicional
 
1 – Ao RazãoAutomóvel reserva-se o direito de eliminar qualquer participação que identifique como 
tendo sido plagiada de qualquer outra fonte, ou utilize linguagem ou gráficos impróprios.
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2- Ao RazãoAutomóvel reserva-se o direito de eliminar o participante que esteja de alguma forma a 
utilizar meios que não os permitidos pelo regulamento, como, por exemplo:
 
a) A criação de endereços de e-mail fictícios; 
b) Participação no passatempo com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou incompletos; 
c) Manipulação, modificação, eliminação ou supressão de dados ou programas informáticos associados 
ao passatempo, nomeadamente que possam ter por efeito alterar os resultados, favorecer o 
participante ou causar detrimento dos demais participantes; 
d) Utilização de programas informáticos ou quaisquer outros artifícios técnicos (vulgarmente designados 
por "hacking" ou "cheating").
 
3- Ao RazãoAutomóvel reserva-se o direito de alterar o regulamento sempre que entender 
necessário,  e a qualquer momento, tornando-se as alterações efectivas após a sua publicação em 
www.razaoautomovel.com 
 
4 – O RazãoAutomóvel não se responsabiliza pela impossibilidade de contacto devido a dados 
incorrectos presentes no registo ou pela impossibilidade de contacto via e-mail devido a problemas 
existentes na caixa de correio electrónico do utilizador.
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