REGULAMENTO DA PROMOÇÃO
“Lay’s® leva-te à final da UEFA Champions League 2017”
A MATUDIS – Comércio de Produtos Alimentares, Lda, sociedade limitada, com sede
em Lagoas Park, Edifício 5C 5º Andar, 2740-298 Porto Salvo, concelho de Oeiras, com
cartão de identificação de pessoa colectiva número 505 099 420 (“Promotora”), vai
levar a efeito, uma promoção da marca Lay’s® dirigida ao consumidor, que tem como
objectivo promover os produtos que comercializa e distribui através da marca Lay’s®.
1.

DURAÇÃO

A promoção começará no dia 20 de Abril de 2017 às 12:00 horas e finalizará no dia 23
de Abril às 23:59 horas.
2.

ÂMBITO TERRITORIAL

A promoção levar-se-à a cabo em todo o territorio Português, incluindo Açores e
Madeira.
3.

PARTICIPANTES

Poderá participar na presente promoção qualquer pessoa física, residente legal em
Portugal (incluindo Açores e Madeira), maior de 18 anos no momento de participação,
excepto os colaboradores da Organização, seus familiares de primeiro e segundo grau
(cônjuge, pais, filhos/as, netos, avós, padrasto/madrasta ou enteados), agências ou
qualquer pessoa que esteja profissionalmente directamente relacionada com a
presente promoção.
Aqueles que estão por lei banidos do futebol, banidos de todos os eventos desportivos
ou constem de uma lista oficial de "hooligans" de futebol não estão autorizados a
participar nesta promoção.
Para efeitos desta promoção, os termos “participante”, “consumidor” e “usuário”
terão o mesmo significado, sempre correspondente a uma pessoa física.
4.

DESCRIÇÃO E MECÂNICA

4.1. Participação
Para participar será necessário estar registado no Facebook e ser seguidor da página
de Lay’s em Portugal: https://www.facebook.com/LaysPT/

4.2. Descrição e Mecânica
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No dia 20 de Abril às 12:00 a MATUDIS publicará um post (“Post Promocional”) na sua
página de Facebook, abrindo a promoção para participação aos consumidores.
Durante o período promocional, a MATUDIS poderá publicar posts adicionais de
comunicação da promoção, no caso de o considerar conveniente, se bem que a
promoção deverá fazer-se como resposta ao primeiro post promocional que abre a
promoção. Para participar, os usuários devem:

1) FACEBOOK:
- Dispor de um perfil de Facebook ou criá-lo no caso de não dispor de um;
- Ser fã da página Lay’s Portugal;
- Responder ao Post mediante o mecanismo “Comentar” indicando a razão pela
qual deve ser o vencedor de um bilhete duplo para a Final da UEFA Champions
League 2017 em Cardiff , seguido de #AChampionscomLays (“Resposta”).
Apenas serão consideradas as Respostas que se publiquem respondendo
directamente ao Post Promocional mediante o mecanismo “Comentar” utilizando
#AChampionscomLays. As respostas publicadas directamente no mural, no perfil do
usuário, ou qualquer outra forma, não serão válidas e não serão consideradas.
As participações dos utilizadores que completem correctamente os passos anteriores e
cumpram todos os requisitos estabelecidos no presente regulamento serão
consideradas válidas.
O mesmo usuário pode participar as vezes que quiser.
CONTEÚDO DAS PARTICIPAÇÕES NO FACEBOOK
A MATUDIS reserva-se o direito de exclusão de participações sempre que as respostas
sejam consideradas inadequadas, sem necessidade de justificação alguma, nem
indemnização de nenhum tipo, com base nas normas de moderação de conteúdos
incluídas no presente regulamento, cujos critérios se indicam seguidamente, a título
enunciativo e não limitativo:
•
Quando resultam de mau gosto, ofensivos, violentos, sexistas, discriminatórios
por qualquer motivo, ou quando são utilizadas palavras de baixo calão, expressões
agressivas ou insultuosas ou que de alguma forma incentivam condutas violentas,
perigosas, imprudentes, anti-sociais, ou potencialmente prejudiciais para a saúde ou
para o meio ambiente.
•
Quando contêm elementos pornográficos ou explicitamente sexuais.
•
Quando o participante utiliza a promoção como meio de expressar as suas
ideias políticas ou religiosas.
•
Quando se trata claramente de uma cópia ou plágio ou supõe uma violação dos
direitos de terceiros.
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•
Quando prejudicam de alguma forma a MATUDIS e/ou as suas marcas ou
marcas vinculadas.
•
Quando revelam informação pessoal ou contêm imagens de terceiros.
•
Quando se trata de publicidade não desejada ou spam.
•
Quando não estiverem em conformidade com as normas do concurso.
•
Em geral, quando contrariam a lei, os princípios e os valores protegidos pelo
ordenamento jurídico, ou induzam a levar a cabo acções contrárias aos mesmos.
O participante identificado em cada caso como o remetente da resposta é o único
responsável pela mesma.
Ao enviar a resposta, o usuário cede à MATUDIS os direitos para a sua reprodução,
uso, distribuição, comunicação pública e qualquer tipo de actividade sobre a mesma,
tanto em formato electrónico, digital, papel, como em qualquer outro tipo de suporte.
Tal cessão produz-se a título gratuito, sem limitação territorial e pelo prazo máximo
permitido por lei.
O utilizador manterá ileso a MATUDIS de qualquer reclamação económica, patrimonial
ou de qualquer feito por qualquer terceiro, em relação à alegada violação dos seus
direitos.
5.

DETERMINAÇÃO DOS VENCEDORES

A atribuição dos prémios será feita da seguinte forma: A Matudis, à medida que for
recebendo as participações, verificará se as mesmas reúnem as condições indicadas no
presente regulamento. No final do passatempo, será apurada a melhor participação,
de acordo com o júri imparcial da Matudis. Os critérios para seleccionar o vencedor,
com igual ponderação, serão:
 Originalidade da frase enviada
 Grau de elaboração da frase enviada
 Serão seleccionados 3 suplentes, no caso de o vencedor não possa ou não
queira desfrutar do prémio ou caso não responda indicando os dados
solicitados pela Matudis.
6.

PRÉMIO

6.1 Descrição do prémios
Haverá um (1) prémio que consiste em:
-

Um (1) bilhete duplo (para o vencedor e um acompanhante) para a Final da
UEFA Champions League a ser celebrada em Cardiff, no dia 03 de Junho de
2017.

-

Duas (2) noites de hotel de categoria 3* ou superior, em quarto duplo,
incluindo apenas o alojamento para o vencedor e para o seu acompanhante. O
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alojamento será selecionado e reservado pela organizadora. O Hotel e as
condições de alojamento não estão sujeitos a alterações por parte do
vencedor e/ou do seu acompanhante.
-

Deslocação do Aeroporto para o hotel, do hotel para o estádio onde será o
jogo e de volta para o hotel depois do jogo e do hotel para o aeroporto no
retorno. A organizadora não assume nenhuma responsabilidade por atrasos
ou impossibilidade de assistir à final originada por congestionamentos,
condicionamentos de trânsito, acidentes ou qualquer outra circunstância que
não dependa da organizadora.

-

Um cartão de débito oferta VISA para despesas de viagem, no valor de mil
euros (1.000€). Os valores do cartão de crédito são fixos e únicos: só
correspondem ao vencedor e serão entregues ao vencedor. É da
responsabilidade de cada vencedor partilhar estas ajudas de custo entre si e o
seu acompanhante como considere mais oportuno. Todo e cada um dos
custos, excepto do hotel e da entrada especificadas na presente cláusula serão
suportadas pelo vencedor e/ou pelo seu acompanhante.

Adiante “o prémio”
Outras condições do prémio:
-

O acompanhante que o vencedor eleger terá de ser necessariamente maior de
idade (ter mais de 18 anos de idade) ou estar sob a tutela do vencedor.

-

O prémio não inclui seguro de saúde, seguro de viagem, nem outro tipo de seguro.
Será da responsabilidade exclusiva do vencedor e/ou seu acompanhante de
adquirir a custo próprio todos os seguros necessários (incluindo mas não
limitando, seguro de saúde, seguro de viagem, seguro de roubo ou danos de bens
materiais). O seguro de viagem é um requerimento necessário para desfrutar do
prémio e a Organização reserva-se ao direito de exigir ao potencial vencedor a
prova de um seguro de viagem válido e adequado para o potencial vencedor e/ou
seu acompanhante como requisito para a concessão do estatuto de vencedor e do
prémio.

-

Os vencedores e os seus acompanhantes serão responsáveis por quaisquer custos
de viagem ou quaisquer custos derivados de qualquer situação que não esteja
expressamente incluída acima, tal como previsto pela Promotora. Para que não
restem dúvidas, o prémio não inclui alimentos, bebidas, souvenirs, gratificações,
taxas de estacionamento de automóveis, excursões ou quaisquer outros custos de
natureza pessoal que não estejam explicitamente previstos nestes termos e
condições e nem a Promotora nem qualquer fornecedor de qualquer parte do
Prémio será responsável por quaisquer desses custos.

-

O vencedor e o seu acompanhante devem cumprir com os termos e limitações de
companhias aéreas, de outros fornecedores de transporte e dos locais envolvidos
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na entrega de qualquer prémio (a título enunciativo e não limitativo: o hotel, o
estádio, etc.) e em particular devem cumprir todas as orientações e instruções de
segurança e saúde e todos os requisitos legais e regulamentares aplicáveis.
-

Os vencedores são responsáveis pelo seu comportamento e dos seus
acompanhantes, enquanto desfrutam do prémio. A Promotora reserva-se o
direito, a seu exclusivo critério, de excluir o vencedor e/ou acompanhante da
participação no prémio se o vencedor e/ou seu acompanhante não cumprirem as
orientações da Promotora ou quaisquer empresas associadas ao prémio ou o
vencedor e/ou se o acompanhante agir de uma maneira perigosa para si ou para o
público, se for de qualquer forma anti-social ou que provoque uma perturbação
ou incómodo aos outros.

-

Uma vez que para desfrutar do prémio o vencedor e seu acompanhante deverão
viajar para fora do território de Portugal, o potencial vencedor e seu
acompanhante devem dispor de toda a documentação necessária (e enviar à
MATUDIS uma cópia como requisito para que seja outorgada a condição de
vencedor e o prémio), incluindo se for necessário, passaportes válidos com, em
seu caso, todos os vistos necessários e com um período de validade não inferior
aos seis meses seguintes à data prevista para a viajem (ou de uma duração
superior caso este seja um requisito da legislação relevante do país de entrada ou
de legislação de Portugal). Tanto os passaportes como os titulares dos mesmos (o
potencial vencedor e seu acompanhante) não devem estar sujeitos a nenhuma
restrição para viajar para e do país no qual se vai desfrutar o prémio.

-

Os prémios não são transferíveis ou passíveis de troca pelo vencedor e/ou seu
acompanhante e qualquer elemento não monetário do prémio não serão trocados
por dinheiro ou por qualquer outra forma de compensação.

-

No caso do vencedor, por qualquer razão, não possa desfrutar de alguma parte do
prémio nas datas e horas pré-estabelecidas pela organizadora, dita parte do
prémio considerar-se-á rejeitada pelo vencedor e não será substituída ou
compensada de nenhuma forma, salvo se a organizadora, à sua inteira descrição,
decida em contrário. Se, por circunstâncias imprevistas, o prémio, ou alguma parte
do mesmo, não se possa entregar, a organizadora reserva-se o direito de substituir
o prémio por outro de valor igual ou superior.

6.2 Comunicação, troca e entrega do prémio. Condições de uso do mesmo.
No dia 24 de Abril, a MATUDIS entrará em contacto com o potencial vencedor pelo
Facebook, mediante mensagem privada na qual será solicitado o envio do email do
usuário para o seguinte email: marketing.portugal@pepsico.com. O envio do email do
usuário deverá ser feito no prazo de 24 horas, sendo este necessário para reclamar o
prémio. Caso existam posts que contenham Respostas que tenham sido eliminadas por
razões alheias à MATUDIS, esta não será responsável, passando assim para
participações suplentes. Após o vencedor enviar o seu email para
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marketing.portugal@pepsico.com, a MATUDIS enviará um email que deverá ser
respondido no prazo de 24 horas. No email de resposta o potencial vencedor deverá
enviar: (i) um formulário de registo, que terá de ser completado com os dados pessoais
do vencedor (Nome no Facebook, nome, apelidos, telefone, email e data de
nascimento), (ii) carta de aceitação do prémio, que terão que completar e devolver
assinada, junto com (iii) a cópia do cartão de cidadão (ou passaporte caso necessário)
do potencial vencedor e do seu acompanhante, assim como uma prova de custódia do
potencial vencedor respeitante ao seu acompanhante, no caso de este último ter
menos de 18 anos, e qualquer outra documentação razoavelmente exigida pela
MATUDIS.
Será da responsabilidade de cada vencedor ter disponíveis e acessíveis estes meios de
contacto.
A organizadora realizará as comprovações pertinentes para assegurar que o usuário
cumpre com as normas desta promoção (entre outros, por exemplo, para comprovar a
sua identidade, que tem 18 anos ou mais à data da participação e que é residente em
Portugal).
Os bilhetes para a Final serão entregues no hotel (chegando um dia antes do jogo) por
colaboradores da MATUDIS.
No caso de o potencial vencedor não estar localizável ou não expressar a sua aceitação
no prazo citado, não cumprir com as normas da promoção ou se existir algum erro ou
omissão nos dados facilitados pelo próprio vencedor, impeditivo da sua identificação
ou contacto, o potencial vencedor perderá direito a obter o prémio e o mesmo passará
a ser oferecido ao próximo vencedor suplente, e assim sucessivamente. Estes terão um
prazo de 24 horas para enviar a documentação exigida pela MATUDIS. No caso de o
prémio não poder ser adjudicado a nenhum dos suplentes pelos motivos assinalados
anteriormente, o prémio não será dado.
7.

COMUNICAÇÃO

A promoção será comunicada aos participantes mediante o presente regulamento e
através do canal de Lay’s Portugal no Facebook, noutros meios online ou em quaisquer
outros meios que a MATUDIS considere oportunos.
8.

DADOS PESSOAIS

O participante autoriza e consente que os seus dados sejam tratados e incorporados
num ficheiro separado cujo responsável é a MATUDIS que os utilizará, directamente ou
através de representantes nomeados para fornecerem serviços de administração da
promoção, para gerir correctamente esta promoção, contactar o vencedor e entregarlhe o prémio correspondente. Os dados serão eliminados uma vez que se acabe a
promoção, salvo se o participante autorize expressamente o envio da informação
sobre os produtos e promoções da Promotora, marcando no caixa correspondente a
tais efeitos, e/ou no decorrer da promoção ou no final da mesma surja algum tipo de
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incidência, no qual os dados do(s) consumidor(es) afectado(s) pela incidência se
conservarão até que a mesma se resolva definitivamente.
o O participante garante que todos os dados fornecidos estão correctos e
são seus.
o Estes dados serão tratados em conformidade com a Lei 67/98 da
Protecção de Dados Pessoais.
 O titular dos dados poderá exercer os seus direitos de acesso, rectificação,
oposição e cancelamento mediante o envio do pedido correspondente por
escrito para a seguinte morada: Matudis, Lagoas Park, Edifício 5C 5º Andar,
2740-298 Porto Salvo, Oeiras, indicando no assunto “Ref. Protecção de Dados
Promoção Animar para ganhar prémios a cada dia” ou enviando um email para
pepsico.portugal@pepsico.com.
o O participante que resultará vencedor autoriza expressamente a
Promotora para, se for o caso, publicar o seu nome completo e a sua
imagem e/ou voz com fins informativos e/ou publicitários relacionados
com a difusão da presente Promoção no Facebook Lay’s e em qualquer
outro meio ou suporte, sem que dele derive qualquer tipo de
contribuição. Assim, os vencedores podem ser requeridos para
participar em publicidade razoavelmente relacionada com a promoção.
9.

NORMAS DE CONTROLO E SEGURANÇA

A MATUDIS reserva-se o direito de adoptar quantas medidas resultem oportunas para
evitar qualquer conduta que suspeite que tenha por finalidade ou efeito qualquer
intenção de actuar de forma fraudulenta na presente promoção ou o incumprimento
da sua normal o em prejuízo de outros participantes, cuja primeira e imediata
consequência será a exclusão do participante e a perda de qualquer direito ao prémio
que eventualmente tivesse obtido.
Assim mesmo, a MATUDIS reserva-se o direito de excluir os participantes em caso de
enviar qualquer material que contenha vírus ou qualquer código informático dirigido
ou apto a causar dano, interferir, interceptar ou vulnerabilizar a segurança de qualquer
sistema, informação ou dados, assim como quando os dados pessoais facilitados sejam
incorrectos ou falsos.
É proibida a participação com emails falsos. A MATUDIS reserva-se o direito de
invalidar, expulsar, eliminar ou não ter em conta os emails que considere suspeitos de
qualquer intenção de participação fraudulenta, incluindo, a modo enunciativo e não
limitativo, a intenção de participação por diferentes emails através da mesma pessoa,
utilizando dados falsos ou usurpação de identidade. A MATUDIS reserva-se o direito de
empreender quaisquer acções legais que possam corresponder.
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O Facebook não patrocina, suporta ou administra de modo algum esta promoção,
nem está associado a ela. Os participantes estão conscientes de que estão a
proporcionar a sua informação à MATUDIS, que somente a utilizará para gerir a sua
participação nesta promoção.

10. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
A MATUDIS não é responsável pelas interrupções, falhas na Internet, na Web
Promocional, na rede por cabo, nas redes de comunicações electrónicas, falhas de
software ou hardware nem pelos possíveis erros na introdução e/ou processamento
de respostas, entregas ou dados pessoais. Caso surjam problemas ou incidências deste
tipo, a Promotora fará tudo o que esteja ao seu alcance para corrigi-las o mais
rapidamente possível. No entanto, não poderá assumir nenhuma responsabilidade.
A Promotora exclui qualquer responsabilidade por danos de qualquer espécie que,
apesar das medidas de segurança adoptadas, decorrem da participação do
participante nesta promoção.
11. OUTRAS NORMAS DA PROMOÇÃO


O mero acto de participar nesta promoção implica a aceitação do presente
regulamento sem reservas.



A participação nesta promoção é gratuita, os participantes não têm que
efectuar qualquer pagamento à MATUDIS, nem a nenhum estabelecimento,
como consequência de participar ou obter o prémio oferecido.



A MATUDIS reserva-se o direito de introducir alterações na mecânica ou
funcionamento da promoção a qualquer momento e/ou finalizá-la de forma
antecipada se for necessário por causa justa, sem que de este facto posso
derivar-se qualquer responsabilidade. Não obstante, estas alterações serão
comunicadas devidamente. A MATUDIS fará todos os possíveis para evitar que
nenhuma alteração prejudique os participantes.



Os direitos de propriedade intelectual sobre os materiais de publicidade da
promoção correspondem à MATUDIS ou a terceiros. A reprodução, distribuição
ou transformação de qualquer material publicitário ou promocional constitui
uma infracção dos direitos de propriedade intelectual do titular.



A MATUDIS não se responsabiliza pelas possíveis perdas, deterioração, roubos,
atrasos ou qualquer outra circunstância de força maior como greves, ou outras
alheias à MATUDIS, que possam afectar o desfrute do prémio, sem assumir por
tanto contraprestação ou indemnização alguma por estes ou outros motivos.
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12. INTERPRETAÇÃO DO REGULAMENTO E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Esta Promoção é regida pelo Direito Português e os participantes submetem-se à
jurisdição exclusiva dos tribunais da cidade de Lisboa.
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