Passatempo “LISO OU ENCARACOLADO?” by AMEND e Pluricosmética
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 12 (doze)
prémios.
1. Objeto e prazo do passatempo
A participação no passatempo, que decorre entre os dias 27 de Agosto e 3 de Setembro
de 2015, é aberta a todos os fãs da Pluricosmética no Facebook, leitores do Pluri Blog e
seguidores da Pluricosmética no Instagram e no Twitter.
2. Participação
Para participar no passatempo, o utilizador deverá residir em Portugal Continental, aceitar
e cumprir o regulamento;
No Pluri Blog
1. Responder o questionário “Eu e o meu cabelo”.
2. Fazer um comentário no post do passatempo a informar qual o seu kit preferido
(Liso ou Encaracolado).
3. Informar o email para contato, no caso de ser um dos vencedores do passatempo
4. A escolha dos vencedores será feita por sorteio através do site random.org com os
participantes que concluíram os passos acima.
Participações Extra
Após responder o questionário e participar no Pluri Blog, é possível participar também no
Facebook e Instagram da Pluricosmética:
No Facebook
1. Fazer um like na página da Pluricosmética no Facebook;
2. Partilhar o post do passatempo no Facebook em modo público;
3. Deixar um comentário a informar qual o seu kit preferido (Liso ou Encaracolado).
4. 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 a informar qual o seu kit preferido (Liso ou encaracolado).
4. A escolha dos vencedores será feita por sorteio através do site random.org com os
participantes que concluíram os passos acima.
Vamos sortear 4 kits em cada rede social (dois para cada tipo de cabelo) através do site
random.org. Os utilizadores podem participar nas 3 vertentes do passatempo para
aumentar as hipóteses nos sorteios. No entanto, só será atribuído um prémio por pessoa.
3. Prémios
Vamos sortear 12 kits, sendo 4 no Facebook, 4 no Pluri Blog e 4 no Instagram.

Kit Liso
1 bolsa Amend
1 porta-carteira Amend
1 shampoo Liso sem Química Amend 250ml
OU
Kit Encaracolado
1 bolsa Amend
1 porta-carteira Amend
1 shampoo Hydra Cachos Amend 250ml
O resultado será divulgado no dia 3 de Setembro de 2015, na página de fãs da
Pluricosmética no Facebook, no Instagram, Twitter e no Pluri Blog. Os vencedores serão
contactados por e-mail e os prémios deverão ser levantados até ao dia 30 de Setembro de
2015, numa loja Pluricosmética.
O mesmo vencedor não pode ganhar duas vezes no mesmo passtatempo. Caso venha a
acontecer, o vencedor receberá apenas um prémio. O outro prémio em questão ficará sem
efeito e não haverá novo sorteio.
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 participações que não contemplem o tema proposto.

