PASSATEMPO “MANICURE DE VERÃO” by Pluricosmética e ANDREIA
Regulamento do Passatempo:
Os seguintes termos e condições destinam-se a regular o passatempo, através do qual a
Pluricosmética Lda, com sede na Av. Menéres, 978, Matosinhos, oferece três prémios.
1.Objeto e prazo do passatempo
A participação no passatempo, que decorre entre os dias 22 a 28 de Setembro de 2014, é aberta a
todos os fãs da Pluricosmética no Facebook.
2.Participação
1. Para participar no passatempo, o utilizador deverá residir em Portugal Continental, aceitar e
cumprir o regulamento;
2. Faça like na página da Pluricosmética no Facebook;
3. Publicar nos comentários do post do passatempo uma fotografia com as suas unhas de
Verão (cada participante deve enviar penas uma foto).
4. As 3 fotos selecionadas pelo júri da Pluricosmética e Andreia serão as vencedoras.
3.Prémios
1º Prémio –
2 vernizes de tratamento Andreia
3 vernizes Andreia Pocket
1 creme de mãos Andreia
2º Prémio –
3 vernizes Andreia Pocket
1 creme de mãos Andreia
3º Prémio –
3 vernizes Andreia Pocket
O passatempo termina no dia 28 de Setembro às 23h59 e o resultado será divulgado no dia 29 de
Setembro de 2014, na página de fãs da Pluricosmética no Facebook e no Pluri Blog.
Os vencedores serão contactados por e-mail e os prémios deverão ser levantados até ao dia 31 de
Outubro de 2014, numa loja Pluricosmética.
Os participantes são responsáveis pela autenticidade das imagens publicadas. Além disso, as
imagens não poderão conter:
•Marcas, publicidade ou material profissional do usuário ou de terceiros.
•Qualquer material que esteja sujeito a direitos de propriedade intelectual.
•Símbolos ou legendas extremistas ou contrárias à ordem política e/ou aos bons costumes.
•Personagens públicos (famosos, desportistas, políticos, etc.).
•Imagens ofensivas a valores culturais ou religiosos, provocativas ou sexuais, que se estime que
possam ferir a sensibilidade de terceiros.
•Menores de idade.
•Pessoas distintas do próprio participante.
Os vencedores do passatempo, ao aceitarem o prémio, declaram, para os efeitos publicitários do
mesmo, a cedência dos seus direitos de imagem à Promotora, renunciando a qualquer
contrapartida financeira pela utilização da sua imagem em qualquer meio de comunicação social
e/ou outro;
A Pluricosmética reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, o presente regulamento sem
necessidade de aviso prévio, assim como não considerar a concurso as frases que não
contemplem o tema proposto.

