
 
 

Regulamento passatempo Global Triathlon Conference 
 

1. Objetivo do Passatempo: 

Oferecer 3 inscrições para a Global Triathlon Conference a realizar dia 31/08 e 01/09 

  

2. Duração do Passatempo: 

O Passatempo tem início às 10:00 horas do dia 1 de Agosto de 2017 e termina às 19:00 horas do dia 20 de Agosto 

de 2017.  

  

 3. Mecânica: 

O passatempo decorre exclusivamente no Facebook, através da página da Federação de Triatlo de Portugal 

(https://www.facebook.com/triatloportugal/). 
Os participantes apenas terão de comentar no Post do passatempo, com a resposta às perguntas que irão ser 

colocadas semanalmente. 

O vencedor será o primeiro a colocar a resposta correcta. 

Cada participante só pode concorrer uma vez, com uma participação. Ao aceitar participar, o participante declara 

que aceita sem reservas as condições de participação. 

  

4. Prémio: 

Inscrição Gratuita na Global Triathlon Conference (valor de 50€). 

 

5. Entrega do Prémio: 

Os vencedores serão anunciados no dia 21 de Agosto, na página de Facebook da Federação de Triatlo de Portugal 

(https://www.facebook.com/triatloportugal/). 

Os premiados deverão contactar a Federação de Triatlo de Portugal através do email: diogo.custodio@federacao-

triatlo.pt, indicando nome, nome de perfil do Facebook e email. 

Este contacto terá que se realizar no prazo máximo de 48h após a publicação dos vencedores. 

A ausência de contacto por parte do vencedor em 48h e/ou a ausência de envio dos dados solicitados, não 

confere qualquer direito ao vencedor de reclamação ou compensação. No caso de não ser reclamado o prémio 

pelo vencedor, será atribuído ao participante que tenha colocado a resposta correcta a seguir ao vencedor. 
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6. Código de Conduta: 

A organização eliminará e denunciará perante a entidade Facebook todos os participantes que pratiquem atos 

ilícitos, nomeadamente: 

- Mensagens ou imagens que apelem ao racismo, xenofobia, ou qualquer outro tipo de discriminação ou 

preconceito de qualquer natureza. 

- Mensagens ou imagens de carácter ofensivo, violento, ou de teor sexual. 

- Criação de rotinas ou sub-rotinas, por meios informáticos, que possam desvirtuar a real natureza do 

passatempo. 

- Difamação, injúrias, ameaças e/ou abuso do nome e/ou imagem dos utilizadores da página e/ou da notoriedade 

e prestígio da marca e/ou outros direitos de propriedade industrial. 

- Utilização da página para propósitos políticos, religiosos ou comerciais. 

- Publicação de mensagens ou imagens repetidas e não construtivas. 

- Distúrbios de ordem pública que englobem spamming, envio de cartas comerciais não solicitadas ou correntes 

por mensagens privadas ou públicas, apresentação de páginas ilegais, flooding, etc. 

 

 


