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Normas de participação 

Quiz “À descoberta da europa” 

 

As presentes normas podem ser consultadas na página do Município de Lousada e visam estabelecer os 

termos aplicáveis ao passatempo que se realiza online entre os dias 4 e 9 de maio de 2021 

 

I. A QUEM SE DESTINA 

1. O passatempo destina-se aos jovens, com idade compreendida entre os 13 (treze) e os 16 

(dezasseis) anos de idade a frequentar o 3.º ciclo (do 7.º ao 9.º ano), que residam em Lousada e 

cumpram os requisitos do presente neste documento. 

 

II. COMO PARTICIPAR 

 

1. Para participar, cada concorrente terá de manifestar o seu interesse enviando e-mail para 

juventude@cm-lousada.pt. Posteriormente ser-lhe-á enviado um termo de aceitação de 

tratamento de dados, bem como uma ficha de inscrição. A verificação dos dados introduzidos no 

momento da participação é da exclusiva responsabilidade do participante.  

2. Inscrições limitadas (30 participantes). 

3. De seguida terá de iniciar o jogo e resolver o desafio Quiz. O Quiz é uma prova individual, composta 

por 25 (vinte e cinco) perguntas sobre a Europa e a União Europeia, distribuídas pelos 5 dias em 

que decorre a iniciativa (4 a 8 de maio).  

4. Os inscritos têm obrigatoriamente que participar nos 5 desafios. 

5. No total serão eleitos 3 (três) vencedores. 

6. Os vencedores deste desafio serão os participantes que obtenham um somatório final mais 

elevado, correspondente ao número de questões corretas e respetivo bónus. 

7. Caso haja empate entre um ou mais participantes, decidir-se-á pelo concorrente mais novo. 

8. Os vencedores serão anunciados no Website e página oficial de Facebook do Município de Lousada. 

9. Este passatempo estará em vigor nos seguintes horários: 4 de maio a partir das 10h30 e até às 

23h59 de dia 8 de maio, sendo enviado diariamente aos participantes, o link de acesso ao jogo do 

dia. 

mailto:juventude@cm-lousada.pt
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10. Dia 9 de maio apurar-se-ão os resultados. 

11. Dia 10 de maio serão conhecidos os vencedores. 

 

III. PRÉMIO 

 

1. Todas as participações terão como objetivo habilitar-se a ganhar um dos três prémios que 

consistem em: 1 tablet, 1 smartwatch, 1 headphones 

2. Os vencedores serão contactados, via e-mail e / ou telefone, através dos dados entregues no 

momento da inscrição.  

3. Os prémios serão entregues em data e hora a combinar posteriormente. 

 

IV. OUTRAS CONDIÇÕES 

 

1. A organização reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, estas normas, sempre que 

entender necessário, tornando-se as alterações efetivas após a sua publicação. 

2. Ao participar neste concurso, o participante concorda em aderir às presentes regras do concurso e 

às decisões da instituição organizadora. 

3. O gozo do prémio pressupõe a aceitação de todas as condições inerentes. 

4. A participação no passatempo pressupõe a autorização dos participantes para receber informação 

e contactos referentes ao passatempo, por parte da entidade organizadora, via e-mail, durante o 

período do passatempo, bem como o consentimento destes para tratamento dos seus dados 

pessoais.  

A informação fornecida será tratada de forma confidencial e utilizada para efeitos de contactos 

exclusivos da organização e para a atribuição do prémio ao vencedor.  

5. A omissão e/ou inexatidão dos dados fornecidos pelos participantes são da sua única e inteira 

responsabilidade. 

6. Se, durante o período de vigência deste passatempo, ocorrer alguma atividade ilegal ou 

fraudulenta, ou algum fator externo, fora do controlo da entidade organizadora, que afete o bom 

funcionamento do concurso, a entidade organizadora reserva-se no direito de alterar, encurtar, 

atrasar, prolongar ou cancelar o concurso. Nessas circunstâncias, os participantes não terão direito 

a qualquer tipo de compensação. 
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7. No caso de existir alguma anomalia técnica, a entidade organizadora reserva-se no direito de 

alterar, encurtar, atrasar ou cancelar o concurso. A organização reserva-se ainda o direito de 

eliminar participações que não estejam em conformidade com as regras do concurso.  

8. As situações não contempladas no presente documento serão devidamente analisadas e definidas 

pela organização. 

 

Lousada, 12 de abril de 2021 


