Associação Empresarial da Póvoa de Varzim

Sorteio – Tômbola de Natal 2021
Regulamento
Sorteio nº01/2021, autorizado nos termos da atual redação do DL nº422/89 de 2 de setembro.

Objetivo:
•

O “Sorteio – Tômbola de Natal” é uma iniciativa da AEPVZ – Associação Empresarial da Póvoa
de Varzim. Este evento tem por objetivo primordial estimular e impulsionar o comércio tradicional
de proximidade, incentivando os consumidores a realizarem as suas compras no comércio local.

Datas:
Início: 1 de dezembro de 2021
Término: 07 de janeiro de 2022
Condições de participação:
•

Todos os estabelecimentos de comércio do concelho da Póvoa de Varzim podem aderir a esta
iniciativa, devendo para o efeito adquirir o “Kit de Natal” na sede da AEPVZ onde serão
devidamente informados das condições de adesão, recebendo o respetivo regulamento e senhas.

Benefício para os Estabelecimentos aderentes:
▪

Premiar os seus clientes nas compras efetuadas;

▪

Incentivar a compra no comércio local.

Atribuição de Senhas:
•

Por cada compra efetuada é entregue, pelo estabelecimento comercial aderente, ao cliente, uma
senha de participação, que depois de devidamente preenchida,o habilitará ao sorteio.

•

Na referida senha, o participante deverá preencher, obrigatoriamente, de forma completa e correta
os seguintes dados pessoais: Nome, Morada, Contacto telefónico e autorização para o tratamento
dos dados pessoais.

Local:
▪

A referida senha devidamente preenchida em letra legível, deverá ser colocada na tômbola sita no
Largo Dr. David Alves, de forma aproceder ao sorteio;

▪

Se durante o sorteio, for retirada uma senha que não esteja devidamente preenchida, a mesma será
inutilizada e proceder-se-á à extração de umanova senha.

Prémios a atribuir:
•
1.
2.
3.
4.

Os prémios a atribuir serão:
Carro Opel Business Edition 1.2
Bicicleta – Pacheco's - Mediação de Seguros
Voucher 300€ na aquisição de um Computador – Giga Store
Viagem para 2 pessoas a Paris (incluí 2 bilhetes de avião de ida e volta, não incluí estadia) - Viagens
Castro
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5. Smartphone – Gese Seguros
6. 1 par de sapatos Yucca – Sapatarias Tony
7. 1 par de sapatos ARA – Sapatarias Tony
8. 1 par de sapatos ARA – Sapatarias Tony
9. 1 par de sapatos ARA – Sapatarias Tony
10. 1 Par de óculos – Opticália
11. Estadia de duas noites - Hotel Luso Brasileiro
12. Curso de Inglês /1 ano - Academia Anglo-Americana
13. Conjunto de Beleza - Farmácia Rainha
14. 1 garrafa de vinho – Restaurante Estrela do Mar
15. 1 bolsa Elenco – Sapatarias Tony
16. 1 par de sapatos Limac– Sapatarias Tony
17. Relógio Maio Sá Ourivesaria
18. Um lenço de senhora - Lazulis
19. Voucher 100€ - Ourivesaria Milhazes
20. Voucher 100€ - Mais Ótica
21. Voucher 100€ - Lima´s desporto
22. Voucher 100€ - Lima´s desporto
23. 1 peça de roupa - Beltrajo
24. Garrafa de whisky – Meira Café
25. Voucher 100€ - Ourivesaria Tavares
26. 1 par de sapatos Stradmia – Sapatarias Tony
27. 1 bolsa Tamaris – Sapatarias Tony
28. 1 bolsa Tamaris – Sapatarias Tony
29. 1 bolsa Carmela- Sapatarias Tony
30. 1 bolsa Tamaris- Sapatarias Tony
31. Jantar para 2 pessoas no Theatro
32. Jantar para 2 pessoas no Theatro
33. 1 Relógio de senhora - Ourivesaria António Augusto
34. 1 Relógio de homem - Ourivesaria António Augusto
35. Voucher de 75€ - Minerva
36. 1 bicicleta s/pedais Chicco – Sapatarias Tony
37. 1 carrinho Chicco – Sapatarias Tony
38. 1 jantar para 2 pessoas no Nosso Café
39. 1 jantar para 2 pessoas no Antonelli
40. 1 jantar para 2 pessoas Tertúlia
41. 1 jantar para 2 pessoas Tertúlia
42. 1 jantar para 2 pessoas Tertúlia
43. 1 almoço para 2 pessoas Barca
44. 1 jantar para 2 pessoas Barca
45. Dicionário – Papelaria Locus
46. Voucher 50€ - Tinsport
47. Voucher de 50€ - Sapphira
48. Voucher 50€ FotoNeta
49. Voucher 50€ FotoNeta
50. Voucher de 50€ - Pastelaria RibaMar
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
•
•
•
•
•

51. Jantar para 2 pessoas no Zé das Letras
52. 1 caixa com garrafas de Vinho
53. 1 caixa com garrafas de Vinho
Almoço para 2 pessoas no Zé das Letras
Voucher de tratamento Eclat – Excellence Corpus - Instituto de Beleza
Voucher de tratamento Eclat – Excellence Corpus - Instituto de Beleza
Voucher de tratamento Eclat – Excellence Corpus - Instituto de Beleza
Voucher de tratamento Eclat – Excellence Corpus - Instituto de Beleza
Voucher de tratamento Eclat – Excellence Corpus - Instituto de Beleza
Voucher - Casa das Waffles
Voucher - Casa das Waffles
Voucher - Casa das Waffles
Voucher - Casa das Waffles
Voucher - Casa das Waffles
Almoço para 2 pessoas Náutico
Almoço para 2 pessoas Náutico
Almoço para 2 pessoas Náutico
1 caixa de vinho - Restaurante Romero
Voucher 25€ - Tinsport
1 capacete bicicleta -Belcor Bicicletas
1 capacete bicicleta -Belcor Bicicletas
1 capacete bicicleta -Belcor Bicicletas
1 capacete bicicleta -Belcor Bicicletas
1 capacete bicicleta-Belcor Bicicletas
1 capacete bicicleta -Belcor Bicicletas
1 capacete bicicleta -Belcor Bicicletas
1 capacete bicicleta -Belcor Bicicletas
1 capacete bicicleta -Belcor Bicicletas
1 capacete bicicleta -Belcor Bicicletas
O sorteio irá realizar-se no referido Largo Dr. David Alves no dia 8 de janeiro, em horário a
confirmar e divulgar, que será público na presença das forças de segurança competentes e
transmitido em direto através das redes sociais da AEPVZ.
As senhas serão extraídas da tômbola e ordenadas cronologicamente de forma a atribuir os
prémios.
Os prémios não podem, em nenhuma circunstância, ser convertidos em dinheiro.
A AEPVZ reserva-se ao direito de atribuir outro prémio de igual valor se as circunstâncias
supervenientes o tornarem necessário.
A AEPVZ não poderá ser responsabilizada pelo incumprimento ou cumprimento defeituoso do
presente sorteio caso tal incumprimento ou cumprimento defeituoso advenha de factos ou
circunstâncias que não estejam sob o controlo ou domínio da AEPVZ, nomeadamente estado de
alteração da ordem pública, acidente grave nas instalações ou com o equipamento envolvido no
sorteio, incêndios, inundações, furtos, sabotagem e/ou ordens emitidas por qualquer autoridade
judicial ou administrativa.

Contacto com os vencedores:
•

Os vencedores serão contactados pela AEPVZ telefonicamente para o número de telemóvel
inserido no talão premiado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis seguintes à data do sorteio de
forma a designar data e hora para a entrega do prémio.
3

Associação Empresarial da Póvoa de Varzim

• Serão feitas até 3 (três) tentativas de contacto telefónico, em períodos diferentes.
No caso de as 3 (três) tentativas não serem bem-sucedidas, o vencedor perderá
automaticamente o direito ao prémio que reverterá a favor de uma entidade de cariz
•

social.
Os prémios só poderão ser levantados pelos próprios premiados munidos de um documento de
identificação válido que assinarão uma declaração de receção do referido prémio.

Aceitação das condições do Sorteio:
•

A participação no presente Sorteio implica, por parte do participante, a aceitação, integral e sem
reservas, do presente Regulamento.

•

Em caso algum as entidades envolvidas serão responsáveis pelos danos ou prejuízos resultantes da
atribuição, aceitação, gozo, utilização e/ou rejeição dos prémios atribuídos no âmbito do presente
Sorteio.

•

Serão excluídos deste Sorteio, todos os participantes cujas participações sejam feitas com recurso a
dados falsos, imprecisos ou incompletos e/ou senhas falsas.

•

Toda e qualquer atuação ilícita e ilegal no sentido de obter qualquer vantagem competitiva no
decorrer deste concurso será automaticamente excluída.

•

As dúvidas ou casos omissos, decorrentes da aplicação deste regulamento, serão resolvidos pela
Direção da AEPVZ.

Confidencialidade e Proteção de Dados
•
•

•

A associação garante a confidencialidade dos dados pessoais de todos os participantes.
Todos os dados fornecidos nas senhas, serão tratados de acordo com as regras de confidencialidade e
utilizados unicamente para os fins deste sorteio e futuras ações da AEPVZ, em pleno cumprimento e
respeito com o estabelecido na legislação em vigor em matéria de proteção de dados, Lei de
Proteção de Dados Pessoais e Regulamento (UE) n.º 2016/679, de 27 de abril de 2016;
Como titular dos dados, o participante terá o direito de solicitar informações a título gratuito sobre
os dados pessoais armazenados, que lhe digam respeito, nos termos do art.15.º do Regulamento
Geral sobre a Proteção de Dados (doravante RGPD). Encontrando-se reunidos os requisitos legais,
o participante tem direito à retificação (art.16.º RGPD), direito ao apagamento (art.17.º RGPD),
direito à limitação do tratamento (art.18.º RGPD) e à portabilidade (art.20.º RGPD) dos seus dados
pessoais.

Autorização de divulgação de nome e imagem:
• A Associação mediante declaração de consentimento disponibilizada para o efeito, irá divulgar o
nome e imagem (formato fotografia e vídeo) dos participantes premiados, que aceitem receber o
prémio, para fins de informação e divulgação do presente Sorteio, através dos seguintes meios: site
da AEPVZ e Redes sociais (Facebook, Instagram e Youtube), sem que isso lhes dê direito a
qualquer compensação seja a que título for.

Disposições diversas:
▪ Todos os estabelecimentos comerciais aderentes estarão devidamente identificados com um dístico
alusivo à iniciativa;
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▪
▪

▪ A publicidade do concurso será efetuada, e claramente exposta, durante o período
do Sorteio nos estabelecimentos aderentes, no site da Associação, nas redes sociais e nos
demais meios de comunicação.
A AEPVZ reserva-se o direito de alterar as presentes condições durante todo período do Sorteio.
Qualquer reclamação ou pedido de informação referentes a este Concurso, deverão ser dirigidos,
para geral@aepvz.pt
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