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REGULAMENTO PASSATEMPO PARIS JE T’AIME OPTIVISÃO & LONGCHAMP 2017 
 
 

1. Introdução 
O presente regulamento destina-se a disciplinar a forma de participação no passatempo Paris Je T’Aime OPTIVISÃO 
& LONGCHAMP 2017, a realizar entre os dias 23 de outubro de 2017 e 31 de janeiro de 2018. 
 

2. Organização 
A organização do passatempo pertence à OPTIVISÃO. 
 

3. Participantes 
Os interessados poderão participar ao responder ao desafio: “Como vê Paris?” através do site www.optivisao.pt até 
às 23H59 do dia 31 de janeiro de 2018. 
 

4. Aceitação do regulamento 
a. A participação no concurso está condicionada à aceitação integral do presente regulamento, com as alterações, 
anexos e aditamentos que, a qualquer altura e sem necessidade de aviso prévio, venham a ser introduzidos pela 
organização; 
b. A participação no passatempo implica ainda a total aceitação dos resultados do mesmo e de todas as decisões da 
organização, sem possibilidade de reclamação. 

 
5. Alteração do regulamento 

Os participantes no passatempo desde já reconhecem, adicionalmente e para todos os efeitos, o direito da 
organização poder, a todo o tempo e por qualquer modo, alterar, no todo ou em parte, o presente regulamento, 
obrigando-se a, nesses casos, divulgar as alterações introduzidas. 

 
6. Condições de participação 

Constituem cumulativamente condições de participação: 
a. O Passatempo Paris Je T’Aime OPTIVISÃO & LONGCHAMP 2017, destina-se a jovens com mais de 18 anos que 
enviem uma frase que descreva como veem a cidade de Paris, a marca LONGCHAMP e a OPTIVISÃO, através do site 
www.optivisao.pt até às 23H59 do dia 31 de janeiro de 2018; 
b. Para participar no passatempo será necessário  preenchimento do formulário que está online em  
www.optivisao.pt; 
c. Que o participante não seja funcionário, colaborador, familiar em primeiro grau ou ter qualquer tipo ou vínculo 
com a organização do concurso;  
d. Que o participante seja fã da página de Facebook da Optivisão (https://www.facebook.com/GrupoOptivisao/);  
e. Que o participante cumpra os demais requisitos e condições previstos no presente regulamento. 
 

7. Apuramento do vencedor 
O vencedor deste passatempo será apurado da seguinte forma: 
a. A OPTIVISÃO escolherá o texto mais criativo e original sobre como os participantes veem Paris, a marca 
LONGCHAMP e a OPTIVISÃO; 
b. Será eleito apenas um vencedor, escolhido por um juri composto por: 

 Diretor de serviço a cliente da OPTIVISÃO; 

 Director de marketing da OPTIVISÃO; 

 LONGCHAMP brand ambassador local; 

 Representante da agência BY. 
 

8. Comunicação do vencedor 
a. O vencedor será anunciado no Facebook no dia 5 de FEVEREIRO de 2018; 
b. Os participantes deverão indicar os seus dados pessoais (nome, email e telemóvel) no formulário de inscrição no 
passatempo. Os contactos indicados serão utilizados pela organização do passatempo para contactar com o 
vencedor.  
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9.Prémios 

a. Do total de participantes do Passatempo Paris Je T’Aime OPTIVISÃO & LONGCHAMP 2017, nos termos supra 
definidos, será selecionado um (1) vencedor, respetivamente do 1º lugar; 
b. O prémio a atribuir é o seguinte: uma viagem a Paris para 2 pessoas, que inclui voo de ida e volta e estadia  para 
duas noites. 
 

10. Entrega dos prémios 
a. A organização do passatempo entrará em contacto com o vencedor no prazo máximo de 24h após a comunicação 
do vencedor no FACEBOOK; 
b. O vencedor não pode trocar a data da viagem. Após o envio da documentação relativa ao participante vencedor e 
respetivo acompanhante, qualquer alteração será da responsabilidade do mesmo e a OPTIVISÃO não assumirá 
quaisquer encargos adicionais; 
c. A OPTIVISÃO não poderá ser responsabilizada por quaisquer incidentes que ocorram após a atribuição dos 
prémios aos participantes. 
 

11. Condições para usufruto do prémio 
O vencedor poderá usufruir do prémio até ao dia 30 de Novembro de 2018, exceptuando os seguintes períodos: 

 Férias da Páscoa; 

 Férias de Verão (entre 1 de Julho e 31 de Agosto de 2018); 

 Feriados e respetivas Pontes. 
 
 

12. Utilização dos dados e obrigação de confidencialidade 
a. A organização obriga-se, em todo o caso, a respeitar a confidencialidade dos dados fornecidos pelos participantes 
e a fazer o tratamento dos mesmos no estrito cumprimento do regime de proteção legal de dados pessoais, ficando 
desde já expresso que os dados pessoais assim recolhidos se tornam essenciais à participação dos candidatos no 
passatempo; 
b. A organização compromete-se a fornecer aos participantes toda a informação relevante para o presente 
passatempo, designadamente a que lhe seja solicitada. 
 

13. Interpretação do Regulamento 
Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e aplicação do regulamento deverão ser analisadas e decididas pela 
organização. 
 

 

Lisboa, 18 de janeiro de 2018 


