
REGULAMENTO DO PASSATEMPO 

“VAI AO MUNDIAL DE SUPERBIKES COM A OLIVEIRA CUP” 
 

 

Âmbito 

 

1. O clube oficial do piloto Miguel Oliveira - que apoia a Oliveira Cup - MIGUEL OLIVEIRA FAN 

CLUB, com sede na Rua da Escola Primária, nr. 3, Loja Esq., 2845-156 Amora, Seixal, e nr. 

de identificação de pessoa coletiva 513 775 285, vai levar a efeito, entre o dia 16 de agosto e 

o dia 23 de agosto de 2019, o passatempo “VAI AO MUNDIAL DE SUPERBIKES COM A 

OLIVEIRA CUP” (doravante, “Passatempo”), que visa atribuir um prémio específico, de acordo 

com as normas constantes deste Regulamento. 

 

Participantes 

 

2. O Passatempo é aberto a todos os participantes maiores de idade e realizar-se-á entre 16 

de agosto e 23 de agosto de 2019. 

 

3. Não obstante o referido no número anterior, os colaboradores do MIGUEL OLIVEIRA FAN 

CLUB, bem como os seus familiares diretos, não poderão participar no mesmo seja sob que 

forma for. 

 

Participações 

 

4. Para participar validamente no Passatempo “VAI AO MUNDIAL DE SUPERBIKES COM A 

OLIVEIRA CUP”, os interessados que reúnam as condições acima descritas deverão: 1- gostar 

da página de Facebook da Oliveira Cup (@oliveiracup); 2- identificar um amigo e escrever uma 

frase criativa a dizer o porquê de merecerem ir ao WSBK com a Oliveira Cup. Todas as 

participações válidas irão ser avaliadas pelo júri interno do Miguel Oliveira Fan Club.  

 

5. Serão premiados os 7 vencedores que cumpram com os requisitos de participação e cujas 

participações sejam consideradas como as mais criativas pelo júri. 

 

6. Prémios: Às 4 melhores participações serão atribuídos 4 guest cards duplos com acesso 

ao paddock e pitwalk. Os restantes 3 vencedores irão ganhar 3 passes duplos com acesso 

ao paddock. 

 

7. O anúncio dos vencedores do Passatempo irá ser realizado após o término do passatempo 

e até ao dia 28 de agosto em www.facebook.com/oliveiracup/. 

 

7.1. Os vencedores dos prémios terão que reclamar o mesmo até 24h após o 

anúncio dos vencedores e fornecer os dados necessários para o envio dos 

respetivos prémios.  

 

7.2. Os vencedores dos 3 passes duplos com acesso ao paddock deverão levantar os 

mesmos, presencialmente, no centro de acreditação do Autódromo Internacional do 

Algarve.  

 

7.3. Em relação aos prémios, salienta-se que não estão incluídas a viagem, 

alimentação, estadia ou qualquer outro tipo de deslocação (para aeroportos, circuito, 

etc.). Estes encargos são da responsabilidade dos vencedores. 

http://www.facebook.com/oliveiracup/


7.4. Os restantes participantes não serão contactados, mas poderão consultar o 

resultado deste Passatempo nos locais referidos no ponto 8. 

 

Exclusão 

 

8. A participação que não cumpra todos os requisitos do presente Regulamento não será 

considerada válida, com a consequente exclusão do participante do Passatempo. O MIGUEL 

OLIVEIRA FAN CLUB excluirá todas as participações que não cumpram os requisitos descritos 

neste Regulamento. 

 

Cláusulas gerais 

 

9. Em caso de dúvida sobre o Passatempo, o participante poderá enviar questões para o 

seguinte endereço eletrónico – imprensa@migueloliveira44.com 

 

10. Cada participante só poderá participar uma vez. 

 

11. O participante que queira participar neste Passatempo terá de fornecer e apresentar os 

seguintes dados: nome completo, número do Bilhete de Identidade (B.I.) ou Cartão de Cidadão 

(C.C) e NIF, idade, morada, código postal e localidade, telefone, e-mail. A recusa do 

preenchimento de algum destes dados implica a não atribuição do prémio.  

 

12. O vencedor não poderá recusar, nem se poderá opor a uma eventual utilização publicitária 

gratuita, global ou parcial do seu nome e imagem, para efeitos publicitários, salvo se por escrito 

renunciar ao seu prémio. 

 

13. Os dados transmitidos têm como finalidade gerir o Passatempo. O MIGUEL OLIVEIRA 

FAN CLUB informa que os participantes poderão exercer em qualquer momento os seus 

direitos de acesso, retificação, modificação ou cancelamento dos dados que lhes digam 

respeito, bem como, de oposição, através de envio de um e-mail para o endereço 

imprensa@migueloliveira44.com  

 

14. O MIGUEL OLIVEIRA FAN CLUB não se responsabiliza, designadamente, por: (i) 

incorreção de quaisquer dados apresentados pelos vencedores; (ii) quaisquer extravios de 

correio ou entregas retardadas por parte dos correios; (iii) quaisquer atos praticados por 

concorrentes, quer na participação quer na fruição do prémio pelo vencedor ou qualquer 

atuação de má-fé de concorrentes, designadamente participando no Passatempo, utilizando 

informação falsa, viciando assim o mesmo, caso em que se for identificado, será 

automaticamente excluído, sem prejuízo de participação às autoridades competentes; (iv) por 

quaisquer incidentes que ocorram durante ou após a atribuição ou o envio dos prémios aos 

premiados. 

 

15. Ao MIGUEL OLIVEIRA FAN CLUB reserva-se o direito de fazer cessar, alterar, encurtar, 

atrasar, prolongar ou modificar este Passatempo a todo o tempo, sem que com isso os 

participantes tenham direito a qualquer tipo de compensação. 

 

16. Nas situações omissas neste Regulamento, prevalecerá a decisão tomada pelo MIGUEL 

OLIVEIRA FAN CLUB. A participação no presente Passatempo implica a declaração tácita de 

que os participantes conhecem e aceitam integralmente e sem reservas todos os termos e 

condições do presente Regulamento. 

 

Miguel Oliveira Fan Club, Seixal, 16 de agosto de 2019.  
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