
 
Regulamento – Passatempo “Dia dos Namorados” 
 
1. O presente regulamento tem por objeto disciplinar a organização, funcionamento e utilização do 

passatempo “Dia dos Namorados” do Spacio Shopping, doravante designado por “Passatempo”.  
 

2. O presente regulamento aplica-se a todos os participantes inscritos no passatempo, respeitando 
as regras de participação estabelecidas.  
 

3. O Passatempo decorrerá entre os dias 7 e 11 de fevereiro de 2022, às 23:59:59.  
 

4. Os interessados que participem neste Passatempo ficam obrigados a cumprir o disposto no 
presente regulamento.  

 
5. Para participar no Passatempo, os interessados devem comentar a publicação original 

https://www.facebook.com/SpacioShopping/photos/a.112252958605/10160474883038606/ 

feita na página de Facebook oficial do Spacio Shopping, completando a seguinte frase com um 
comentário criativo “Neste dia especial…”, seguir a página Facebook do Spacio Shopping e seguir 
a página Facebook Odisseias. 

 
6. Os participantes poderão participar quantas vezes desejarem, mas só podem ser considerados 

vencedores uma (1) vez.  
 
7. O Passatempo está vedado aos lojistas e funcionários das lojas do Spacio Shopping, bem como 

aos colaboradores da Mundicenter.  
 

8. Das decisões do júri não haverá recurso.  
 
9. O júri do Passatempo irá ser composto por elementos da Mundicenter e do Spacio Shopping.  

 
10. Terminado o passatempo, o júri elegerá as 3 participações mais criativas, às quais atribuirá o 

prémio.  
 

11. O júri terá como critérios de seleção a adequação ao tema, a originalidade e a criatividade da 
participação, bem como o cumprimento das condições dispostas no ponto 5 do presente 
regulamento.  
 

12. No total, serão selecionados três (3) vencedores deste passatempo.  
 

13. 1º prémio: Spa a dois, 2º prémio: Experiência a dois, 3º prémio: Jantar a dois. 
 

14. O prémio é pessoal e intransmissível e não pode ser trocado por outro prémio ou por qualquer 
valor (monetário ou em vale).  
 

15. O prémio deverá ser levantado pelo próprio, não podendo ser levantado por terceiros.  
 
16. Os vencedores serão anunciados no final do passatempo, em comentário na publicação referente 

ao passatempo, sendo identificados os perfis dos vencedores. Serão, também, contactados via 
mensagem privada.  
 

https://www.facebook.com/SpacioShopping/photos/a.112252958605/10160474883038606/


 
17. Após contacto, o vencedor deverá enviar, via mensagem privada, o seu nome completo e número 

de Cartão de Cidadão. 
 

18. Os kits podem ser levantados a partir de 14 de fevereiro. 
 
19. A proteção de dados pessoais é garantida pela Mundicenter II e a sua política pode ser consultada 

aqui. Qualquer reclamação, observação e/ou sugestão deverão ser dirigidas à entidade gestora 
do Spacio Shopping, em impresso existente para o efeito no Balcão de Informações.  

 
20. A entidade gestora do centro poderá em qualquer altura, sempre que entender necessário ou 

conveniente, modificar parcial ou totalmente o presente regulamento bem como terminar o 
passatempo sem aviso prévio. 

 
21. As omissões e outras disposições não previstas no presente regulamento serão decididas pela 

Direção do Spacio Shopping.  
 
22. O presente regulamento entra em vigor a partir do dia 7 de fevereiro de 2022.  

https://www.spacioshopping.pt/sobre/termos.aspx

