Passatempo UCAL CATAMARAN 2017
“Tu + 11 amigos num Catamaran?”

Regulamento

1. Entidade promotora
1.1 O passatempo “UCAL Catamaran 2017” é promovido por Parmalat Portugal –
Produtos Alimentares, Lda., matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Sintra sob o número de pessoa coletiva 507 072 855, com o capital social de
11.651.450,04 €, com sede na Rua Pé de Mouro, Edifício Parmalat, 36, Linhó, Lisboa,
2710, Portugal, a seguir designada por PARMALAT PORTUGAL.
1.2 A PARMALAT PORTUGAL incumbiu a agência Felicitas Publicidade – Portugal Lda.,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o número de pessoa
coletiva 503 117 870, com o capital social de 5.000 €, com sede em Estrada de Queluz
91-A, 2794-050 Carnaxide, das tarefas relacionadas com a organização e execução do
passatempo “UCAL Catamaran 2017.
2.1 Participação e Mecânica
2.1 Poderão participar no passatempo todos os consumidores, maiores de 18 anos,
residentes em Portugal Continental, que comprem, entre os dias 1 de Julho e 31 de
Agosto de 2017, em lojas de Distribuição Moderna e Retalho, produtos UCAL, no
formato Six Pack (6x250ml), disponível nas variedades UCAL Clássico, UCAL light, UCAL
0%, Lactose e Mala térmica UCAL, cuja lista completa figura no Anexo I a este
regulamento.
2.2 Os menores de 18 anos poderão participar no passatempo, desde que representados
ou autorizados por escrito pelos seus pais ou por outro representante legal.
2.3 Não é permitida a participação a empresas em nome individual ou coletivas, designadamente comerciantes, grossistas (armazenistas e cash & carry) ou retalhistas, quer
sejam sociedades, cooperativas ou outras entidades.
2.4 Para participar no passatempo os consumidores devem:
a) Adquirir (apenas em lojas da Distribuição Moderna e Retalho) produtos UCAL, no
formato Six Pack 6x250 ml, aceites para este passatempo.
b) Registar as compras por upload do talão de compra no sítio da Internet
www.ucalcatamaran.pt.
c) Guardar as Faturas para apresentação/validação caso seja um dos vencedores.

2.5 Os consumidores podem participar no passatempo as vezes que desejarem, nos dias
que desejarem, registando diferentes compras no sítio www.ucalcatamaran.pt.
2.6 Serão aceites no passatempo todos os consumidores que procederem ao registo de
compras no sítio www.ucalcatamaran.pt até às 23:59:59h do dia 31 de Agosto de 2017.
2.7 A identificação dos participantes será efetuada pela Felicitas Publicidade – Portugal

Lda. através das compras registadas no sítio do passatempo www.ucalcatamaran.pt
2.8 Os elementos solicitados são obrigatórios para a participação no passatempo.

3. Vencedores
3.1 A validação das participações e o apuramento dos vencedores serão efetuados pela
Felicitas Publicidade – Portugal Lda.
3.2 Serão considerados vencedores os 10 (dez) consumidores com o maior volume de
compras (número de unidades compradas) em Sixpacks de leite UCAL, das variedades
aceites para o passatempo, registadas na página www.ucalcatamaran.pt, entre os dias
1 de Julho e 31 de Agosto de 2017.”
3.3 A Felicitas Publicidade – Portugal Lda. apurará também 10 (dez) suplentes, que serão
os participantes classificados imediatamente a seguir aos 10 (dez) vencedores.
3.4 Em caso de empate, i.e., no caso de ser igual o número de SixPacks comprados por
dois ou mais consumidores, estes serão ordenados pela data do início da sua
participação no passatempo, prevalecendo os que primeiro iniciaram a participação.
3.5 Os nomes dos vencedores do passatempo serão publicados na página
www.ucalcatamaran.pt até ao dia 15 de Setembro de 2017.

4. Prémios
4.1 A cada um dos 10 (dez) consumidores vencedores será atribuído um passeio de
Catamaran para 12 (doze) pessoas com duração de 3 (três) horas, sem refeição incluída.
Será atribuído um único prémio por consumidor e por lar.
4.2 Cada vencedor receberá por correio na morada que disponibilizar no sítio
www.ucalcatamaran.pt, aquando da participação, um voucher nominativo para
usufruto do prémio.
4.4 Cada prémio não poderá ser substituído por outro ou trocado por dinheiro. A sua
aceitação implica a concordância e a disponibilidade em relação ao mesmo.

4.5 O prémio poderá ser usufruído nas seguintes condições:
a)
b)
c)
d)
e)

A ocupação máxima do Catamaran é de 12 pessoas
A duração máxima do passeio é de 3 (três) horas, das 9:30h às 12:30h;
O local de Saída do Catamaran é a Doca de Santo Amaro, Lisboa;
Não estão incluídas refeições a bordo.
O limite mínimo de idade para entrar no Catamaran é de 8 anos, devendo os
menores ser acompanhados pelos pais ou por representante legal ou ainda por
outro adulto, mediante autorização escrita dos pais ou representante legal.
f) Os vencedores devem contactar a Terra Incógnita Sailing Academy, sediada na Doca
de Santo Amaro (DOCAS) Armazém 17, 1350-353 Lisboa Portugal, com vista à
marcação/agendamento do passeio.
g) O gozo do prémio dependerá da disponibilidade do Catamaran, a confirmar pela
Terra Incógnita.
h) Os vencedores e todos os que embarcarem no Catamaran deverão respeitar as suas
regras de utilização, que constam do Anexo II ao presente regulamento.
4.6 O vencedor efectivo que desistir ou não contactar a Terra Incógnita Sailing
Academy no prazo de 30 dias, para usufruir do prémio perderá o direito a ele,
considerando-se o direito transmitido ao participante seguinte, na lista ordenada. O
procedimento repetir-se-á até encontrar um participante que a usufrua do prémio.

5. Publicidade ao passatempo
5.1 O passatempo será publicitado em lojas, através de materiais de visibilidade, e na
Internet, na página de Facebook da marca UCAL e no sítio www.ucalcatamaran.pt.

6. Confidencialidade e proteção de dados
6.1 A PARMALAT PORTUGAL garante a confidencialidade dos dados pessoais dos
participantes no passatempo.
6.2 A informação sobre o volume total realizado na compra dos produtos/referências
deste passatempo apenas poderá ser disponibilizada a cada um dos respetivos
vencedores relativamente às suas compras. Não será disponibilizada a informação de
gasto/consumo de outros consumidores.
6.3 São aplicáveis a Lei nº 67/98 de 26 de outubro e a Lei nº 41/2004 de 18 de agosto,
alterada pela - Lei n.º 46/2012, de 29/08, referentes à Proteção de Dados Pessoais.
6.4 Os dados pessoais dos participantes no passatempo serão inseridos num ficheiro
informático da responsabilidade da PARMALAT PORTUGAL e destinam-se ao processamento do presente passatempo e a serem futuramente utilizados pelas empresas do

Grupo LACTALIS, exclusivamente para o envio de correspondência ou de ofertas promocionais. O titular tem o direito de acesso, retificação e eliminação dos dados fornecidos e pode exercê-lo, pessoalmente ou por escrito.
6.5 Sem prejuízo do disposto no número anterior, o participante que não desejar
receber correspondência, ofertas promocionais ou mensagens eletrónicas, deverá
mencioná-lo na sua participação.

7. Condições Gerais

7.1 A participação neste 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 PARMALAT PORTUGAL e
publicitados no site www.ucalcatamaran.pt.
7.2 A PARMALAT PORTUGAL reserva-se o direito de alterar, suspender, prolongar ou
cancelar o passatempo, caso se verifiquem factos de força maior.
7.3 A PARMALAT PORTUGAL reserva-se o direito de excluir ou desqualificar o
participante e recusar a atribuição do prémio nos seguintes casos:
I. Recurso a dados de registos falsos ou imprecisos.
II. Suspeita de participação repetida do mesmo indivíduo no passatempo, com dados de
registo diferentes.
III. Recurso a qualquer atuação ilícita e/ou ilegal para obter vantagem competitiva no
decorrer do passatempo.
IV. Manipulação, modificação, eliminação ou supressão de dados ou programas
informáticos associados à promoção, nomeadamente que possam ter por efeito alterar
os resultados, favorecer o participante ou causar detrimento dos demais participantes.
V. Utilização de programas informáticos ou quaisquer outros artifícios técnicos
(vulgarmente designados por "hacking" ou "cheating").
7.4 As participações fraudulentas serão comunicadas às autoridades competentes.
7.5 Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela PARMALAT
PORTUGAL e das suas decisões não caberá recurso.
7.6 A PARMALAT PORTUGAL. não se responsabiliza pela impossibilidade de contacto
com os premiados devido a dados incorretos, mau funcionamento da caixa de correio
eletrónico do utilizador ou do seu aparelho telefónico.

8. VALIDAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES / FORMA DE APURAMENTO DOS VENCEDORES
Todas as participações estão sujeitas a uma validação por parte da FELICITAS e não serão
contabilizadas (para efeitos de apuramento de premiados) Faturas que não cumpram o
abaixo indicado:
1) Não serão consideradas Faturas onde não conste o nº da fatura;
2) Não serão consideradas Faturas onde não conste a data da fatura;
3) Não serão consideradas Faturas onde não conste o NIF da Loja;
4) Só serão consideradas Faturas cuja data esteja compreendida dentro do período válido
do passatempo – 01 de julho de 2017 a 31 de agosto de 2017;
5) Não serão aceites participações em nome de empresas;
6) Só será aceite um registo por consumidor e por Lar.

A mesma Fatura não pode dar origem a mais do que uma participação no decorrer do
passatempo.
Todos os participantes devem guardar obrigatoriamente a(s) fatura(s) de compra
original(ais) que deu/deram origem à(s) sua(s) participação(ões) até 60 dias após o
términus do passatempo pois, no caso de serem vencedores, os prémios só serão
entregues após a apresentação da(s) fatura(s) de compra original(ais)

Pela PARMALAT PORTUGAL
26 de Junho, 2017

ANEXO 1
Listagem de Produtos UCAL no formato SixPack 6x250ml aceites para o passatempo
‘Tu + 11 amigos num Catamaran?”
DESCRIÇÃO
Leite com Chocolate Ucal emb. 6 x 250 ml
Leite com Chocolate 0% Lactose Ucal emb. 6 x 250 ml
Leite com Chocolate Light Ucal emb. 6 x 250 ml
Leite com Chocolate Garrafa Ucal emb. 3 x 6 x 250 ml + Oferta Mala Térmica

ANEXO 2
Regras de Utilização do Catamaran.

REGRAS A OBSERVAR DURANTE E APÓS A NAVEGAÇÃO DO CATAMARAN







Obedecer escrupulosamente a todas as indicações que o skipper da embarcação;
Todos as pessoas embarcadas devem utilizar colete salva vidas
OBRIGATORIAMENTE a todo o momento;
Os mergulhos dos clientes estão totalmente proibidos dentro do estuário do rio
Tejo; só podendo ser efectuados a partir a metade oeste da praia de Carcavelos,
de preferência apenas na baía de Cascais.
Quando os clientes vão mergulhar têm de levar coletes de salvação envergados,
esperando que o skipper retire os cartuchos de disparo automático antes dos
clientes iniciarem os mergulhos.
Havendo incumprimento destas regras o skipper da embarcação dirigir-se-á de
imediato ao porto de abrigo mais próximo e desembarcará todos os clientes.
A Terra Incógnita e os seus colaboradores não se responsabilizam por qualquer
dano que ocorra em todo e qualquer bem que os participantes levem para
bordo.

RULES WHEN USING THE CATAMARAN








The Skipper’s word is law; clients must obey to whatever the skipper says
regarding boat usage and behavihour on board.
The use of lifejackt is mandatory, at all times.
Clients are not allow to jump into the water at river Tagus; only outside the river
jumping into the water is authorized (from the west part of Carcavelos beach on,
but preferbly at Cascais Bay).
To jump into the water clients must keep usage of lifejackts – still they need to
wait that skipper remove the automaticly inflation device before jumping into
the water.
Any breach of these rules or any other stated by the skippers will result on taking
the boat to the nearest marina and clients should then abandon the boat.
Terra Incógnita and it’s skippers are never responsible for any damage occured
on any good or device brought on board by the clients.

