Passatempo FUJIFILM - “Território”

!

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
FUJIFILM Europe GmbH, Suc. em Portugal, NIPC 980 456 517 / CRC VNG, com sede no
Edifício Tower Plaza, Rotunda Eng.º Edgar Cardoso, 23, 10.º 4400-676 Vila Nova de
Gaia, Portugal, Vai levar a efeito entre 4 de Abril de 2017 e 26 de Maio de 2017, um
passatempo com a atribuição de 3 prémios, que denominou de “Território”, o qual
obedecerá às condições que a seguir se indicam:

!
!

1ª
ÂMBITO DO PASSATEMPO

!

O passatempo destina-se a todos os consumidores, pessoas singulares, maiores de 18
anos, residentes em Portugal Continental ou nas Regiões Autónomas da Madeira e dos
Açores registados ou que se registem na rede social instagram.

!
!

2ª
PERIODO DE PARTICIPAÇÃO

!

O passatempo decorrerá de dia 5 de Abril de 2017, até às 23:59:59 horas do dia 26 de
Maio de 2017.

!
!

3ª
OBJETIVO DA PROMOÇÃO

!

O passatempo tem como objetivo:
1) Promover a FUJIFILM e o JORNAL PUBLICO/P3 nas redes sociais.
2) Premiar no final do passatempo 3 participantes, cujas fotografias tenham sido eleitas
pelo júri deste passatempo com o prémio indicado na cláusula 10ª.

!
!

4ª
IDENTIFICAÇÃO DA PROMOTORA

!

A FUJIFILM Europe GmbH, Suc. em Portugal, contratou a empresa ANTSMEDIA, Design
Multimedia Lda. (doravante designada por Promotora), enquanto agência alinhada da
FUJIFILM Europe GmbH, Suc. em Portugal, com sede em Rua Gonçalves Zarco 1029B
sala 112 Leça da Palmeira 4450-685 Matosinhos, para a gestão deste passatempo.

!
!
!
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5ª
FORMA DE PARTICIPAÇÃO

!

Para participar os consumidores devem:
1) Registar-se no site www.concursoterritorio.pt/;
2) Aceder à página da FUJIFILM PORTUGAL no Instagram https://www.instagram.com/
fujifilmxworld_pt/;
3) “Seguir” ou começar a “seguir” o Perfil FUJIFILM PORTUGAL;
4) Aceder à página da do PUBLICO P3 no Instagram https://www.instagram.com/
publicop3/;
5) “Seguir” ou começar a “seguir” o Perfil PUBLICO P3;
6) Publicar no Instagram, entre os dias 5 de Abril e 26 de Maio de 2017, uma fotografia
que o participante tenha tirado com a hashtag #concursoterritorio.
7) Cada participação conta como uma participação isolada. Todos os consumidores
podem participar as vezes que desejarem mas sempre com fotografias diferentes,
sendo que o mesmo consumidor não poderá receber mais que um prémio.

!
!

6ª
RESERVA DE DIREITOS DE PUBLICAÇÃO E EDIÇÃO DE
CONTEÚDOS PELA PROMOTORA

!

Todas as participações estão sujeitas à aprovação por parte da Promotora.
A Promotora reserva-se ao direito de publicar as 3 participações vencedoras
(fotografias), em todos os canais do universo FUJIFILM PORTUGAL e PUBLICO P3
identificando os respetivos autores.

A FUJIFILM PORTUGAL e o e PUBLICO P3 reservam-se ao direito de editar as
fotografias originais enviadas pelos participantes, de forma a adequá-las para a
publicação em todos os canais de comunicação da marca.

!
!

7ª
IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

!

A identificação dos participantes será feita através das respectivas participações e
registo no site www.concursoterritorio.pt/;

!
!

8ª
JÚRI

!

Das decisões do júri não haverá recurso.
O júri do concurso deverá integrar três elementos: um representante da FUJIFILM
PORTUGAL, um representante do P3/Publico e um X-Photographer.

!
!
!
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9ª
FORMA DE APURAMENTO DO VENCEDOR

!

Após o términus do passatempo, o júri elegerá de entre todas as participações válidas,
as 3 participações que reflitam o conceito do passatempo e que cumpram os requisitos
indicados nas “Instruções de Participação”.
O júri terá como critérios de seleção: A Adequação ao tema; A Originalidade; A
Criatividade. Serão considerados vencedores deste passatempo, os autores cujas
participações tenham sido os eleitas pelo júri deste passatempo.
O Júri elegerá ainda um conjunto de mais nove participantes finalistas.

!
!
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10ª
DESCRIÇÃO DO PRÉMIO

!
Os prémios a atribuir aos vencedores são:
!

1º classificado:
1 Camara fotografica Fujifilm Xt20 + objectiva Fujifilm XC 16-50mm

!

2º classificado:
1 Camara fotografica Fujifilm INSTAX mini 70

!

3º classificado:
1 Camara fotografica Fujifilm INSTAX mini 9

!
!

11ª
PUBLICAÇÃO DE VENCEDOR E CONTATO COM O MESMO

!

Os vencedores serão contatados por email e divulgados através de um “post” publicado
pela Promotora na página da FUJIFILM PORTUGAL e no P3 no Instagram no prazo de
20 dias úteis após a conclusão do concurso.
Após a divulgação, os vencedores serão contactados através de email, pela Promotora
para a entrega do prémio.

!
!

12ª
ENTREGA E RECLAMAÇÃO DO PRÉMIO

!

O prémio será entregue pela Promotora, na morada indicada pelo vencedor, no prazo
médio de 15 dias úteis após o contacto efetivo com o vencedor.

!
!
!
!
!
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13ª
PUBLICIDADE AO PASSATEMPO

!

A publicidade ao passatempo será efetuada nas páginas oficiais da FUJIFILM
PORTUGAL no Facebook https://www.facebook.com/FujifilmXWorld.pt/, e no Instagram
https://www.instagram.com/fujifilmxworld_pt/

!

14ª
CONDIÇÕES GERAIS

!
Condições Gerais:
!

1. A participação no passatempo está condicionada à aceitação integral do
presente regulamento, com as alterações, anexos e aditamentos que, a qualquer altura
e sem necessidade de aviso prévio, venham a ser introduzidas pela FUJIFILM
PORTUGAL publicitados em todos os canais de comunicação da marca FUJIFILM
PORTUGAL.
2. A FUJIFILM PORTUGAL reserva-se no direito de alterar, suspender ou
cancelar o passatempo, caso se verifiquem circunstâncias de força maior. Qualquer um
dos participantes que aja por má-fé e participe no passatempo em questão com base
em informação falsa, se identificado, será automaticamente excluído.
3. Caso ocorra alguma situação não prevista neste regulamente, a
FUJIFILM PORTUGAL reserva-se no direito de efetuar qualquer modificação na
realização deste passatempo, assim como prolongá-lo ou suspendê-lo sem aviso prévio.
4. A FUJIFILM PORTUGAL não se responsabiliza por quaisquer violações
de direitos de autor ou outras praticadas pelos participantes no âmbito da presente
promoção.
5. Com o envio das fotografias no âmbito do presente Passatempo, os
participantes declaram expressamente que são os autores das mesmas, sendo titulares
de todos os direitos inerentes à imagem que tiverem enviado. Toda e qualquer
reivindicação de direitos feitos por terceiros serão da exclusiva responsabilidade do
participante. A FUJIFILM PORTUGAL reserva-se no direito de pedir ao participante o
pagamento de uma indemnização por eventuais prejuízos que lhe possam advir de tal
ação do participante.
6.
A FUJIFILM PORTUGAL reserva-se ao direito de desqualificar / excluir o
participante e recusar a atribuição do prémio, às participações que estejam em
incumprimento devido às seguintes situações:
6.1. Participação no passatempo com recurso a dados de registo falsos,
imprecisos ou incompletos.
6.2. Envio de fotografias cuja autoria ou direitos pertençam a terceiros.

6.3. A FUJIFILM PORTUGAL não se responsabiliza pela impossibilidade de
contacto via email com os premiados devido a problemas existentes nas caixas de
correio eletrónico dos utilizadores.
6.4. Qualquer problema que possa existir com o Instagram não é da
responsabilidade da FUJIFILM PORTUGAL.
6.5. Esta promoção não é patrocinada, avalizada ou administrada pelo
Instagram ou associados.
6.6. Os elementos solicitados são obrigatórios para a participação neste
passatempo. Os dados pessoais dos vencedores serão inseridos num ficheiro
informático da responsabilidade da Promotora, e destinam-se ao processamento do
presente passatempo bem como a serem futuramente utilizados pela FUJIFILM
PORTUGAL S.A. exclusivamente para o envio de correspondência, mensagens
eletrónicas ou de ofertas promocionais. O titular tem os direitos de acesso, retificação e
eliminação dos dados fornecidos e pode exercê-los pessoalmente ou por escrito junto da
morada indicada.
Não é permitida a participação neste passatempo a colaboradores FUJIFILM Europe
GmbH, Suc. em Portugal, do PUBLICO P3 e da ANTSMEDIA Design Lda e respetivos
familiares diretos.
Os consumidores poderão solicitar esclarecimentos sobre o passatempo em apreço
enviando uma “DM” (direct message) no perfil de Instagram da FUJIFILM PORTUGAL
https://www.instagram.com/fujifilmxworld_pt/.
Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela FUJIFILM PORTUGAL
S.A. e das suas decisões não caberá recurso.

!

FUJIFILM Europe GmbH, Sucursal em Portugal
Edifício Tower Plaza, Rotunda Eng.º Edgar Cardoso, 23, 10.º
4400-676 Vila Nova de Gaia, Portugal

