PASSATEMPO “CUIDADOS DE VERÃO” by Pluricosmética e L’ORÉAL PROFISSIONAL
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 dois prémios.
1.Objeto e prazo do Passatempo
A participação no Passatempo, que decorre entre os dias 13 a 17 de Julho de 2015, é aberta a todos os fãs
da Pluricosmética no Facebook.
2.Participação
No Facebook:
1. Para participar no Passatempo, o utilizador deverá residir em Portugal Continental, aceitar e cumprir o
regulamento;
2. Fazer um like na página da Pluricosmética no Facebook;
3. Partilhar o Post do passatempo no Facebook em modo público;
4. Responder a pergunta no post do Passatempo no Facebook: “Qual o produto Solar Sublime de
L’oréal Professional que gostaria de ganhar?”.Temos 3 produtos da linha Solar Sublime para
oferecer.
5. A escolha dos vencedores será feita por sorteio através do site random.org com os participantes que
concluíram os passos acima.
No Pluriblog:
1.Basta indicar o produto que gostaria de ganhar e continuar a frase “O cuidado de verão que preciso
para o meu cabelo é o Solar Sublime ...?” Temos 3 produtos da linha Solar Sublime para oferecer.
2. Informar o email para contato, no caso de ser um dos vencedores do passatempo
3. A escolha dos vencedores será feita por sorteio através do site random.org com os participantes que
concluíram os passos acima.
No Instagram:
1. Seguir a Pluricosmética no Instagram
2. Fazer like na imagem do passatempo
3. Deixar um comentário com as hashtags #Pluriverão #SouMaisPluri #SolarSublime
4. A escolha dos vencedores será feita por sorteio através do site random.org com os participantes que
concluíram os passos acima. Temos 2 produtos da linha Solar Sublime para oferecer
3.Prémios
Temos 8 produtos da linha Solar Sublime L’oréal Professional para oferecer. Cada um dos 8 diferentes
vencedores receberá 1 produto à escolha (3 no Facebook, 3 no Pluri Blog e 2 no Instagram) receberá 1 Solar
Sublime à escolha.
O resultado será divulgado no dia 17 de Julho de 2015, na página de fãs da Pluricosmética no Facebook e no
Pluri Blog. Os vencedores deverão enviar um e-mail com os contatos (Nome completo/telefone/E-mail/
Fotocópia do B.I) para: passatempo@pluricosmetica.com e os prémios deverão ser levantados até ao dia 31
de Julho de 2015, numa loja Pluricosmética.
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.

