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1. ÂMBITO E DURAÇÃO 
1.1 – O Passatempo é uma ação promovida pelo ATV - ACADÉMICO DE TORRES VEDRAS, com o objetivo de premiar um seguidor  
da página do Facebook com 25% de desconto, no valor da inscrição, na formação programa de aprendizagem socioeemocional
atitude positiva - 3º ciclo, organizado por esta entidade, no decorrer de 2022. 
1.2 – Destina-se a todos os indivíduos residentes em Portugal Continental, que participem ativamente no passatempo que se 
realiza na página de Facebook do ATV-Atitude Positiva.
1.3 – O passatempo irá decorrer entre as 10h do dia 11 de Outubro de 2022 e as 14h do dia 14 de Outubro de 2022. 
Apenas serão consideradas válidas as participações que decorram durante este período.

2. PARTICIPAÇÃO 
2.1 – Para participar, os utilizadores devem:
1-Seguir a página do ATV-Atitude Positiva; 2-Deixar um (1) comentário na publicação, com uma frase criativa que inclua as palavras:
 “atitude”, “positiva” e “socioemocional”; 3-Partilhar a publicação do passatempo no seu perfil, em modo público.
2.2 – Apenas serão consideradas válidas as participações em comentário e apenas na publicação que anuncia o concurso. 
2.3 – Um perfil de Facebook apenas pode participar uma vez. A participação apenas será válida se cumprirem com todos os 

parâmetros assinalados.

3. PRÉMIOS 
3.1. – Será selecionado 1 único vencedor.
3.2. – O prémio é: 
3.2.1 – Um desconto de 25% no valor de inscrição para uma (1) formação programa de aprendizagem socioeemocional atitude 
positiva - 3º ciclo, organizado pelo  ATV - Académico de Torres Vedras.

4. SELEÇÃO DO VENCEDOR 

4.2 – O vencedor será escolhido com base no maior número de reações (gostos, adoros, etc.) conseguidas na sua frase criativa, como 
4.1 – Este concurso NÃO tem lugar a sorteio.

comentário à publicação do passatmpo na Página do ATV-Atitude Positiva, até às 14h00 do dia 14 de outubro de 2022.
4.3 – O vencedor será anunciado no Facebook e contactado por mensagem privada até às 23h59 do dia 14 de outubro de 2022.
4.4 – Após o apuramento do vencedor, o mesmo será contactado via Facebook, no mesmo comentário submetido para partici-
pação. 
4.5 – O ATV – Académico de Torres Vedras não se responsabiliza por eventuais falhas técnicas que possam ocorrer, durante o 
período em que o passatempo vai estar ativo na página de Facebook.

5. COMUNICAÇÃO 
5.1 – O vencedor será contactado pelo ATV – Académico de Torres Vedras por mensagem privada.
5.2. – O ATV – Académico de Torres Vedras não se responsabiliza pela impossibilidade de contato via mensagem privada 
devido a algum problema deste meio. 

6. CONDIÇÕES GERAIS 

6.2.1 –    Caso alguma das participações não respeite os termos de serviço ou seja considerada ofensiva ou violadora da integridade
da página do ATV no Facebook, será imediatamente removida sem lugar a justificação ou explicação perante o autor. 
6.3 – Os participantes autorizam o ATV, a fazer uso de seus nomes e imagens, sem qualquer responsabilidade para o ATV para
divulgação desta promoção e de seus resultados, em qualquer tipo de meio.

6.1 – Este Passatempo é esclusivo do Facebook.
6.2 – As frases publicadas deverão respeitar os termos de serviço do Facebook. 

6.4 – O ATV – Académico de Torres Vedras reserva-se no direito de alterar, a qualquer momento o regulamento, sempre que 
entender necessário tornando-se as alterações efetivas após a sua publicação. 

7. ACEITAÇÃO DE CONDIÇÕES
7.1 – Todos os participantes deste passatempo aceitam os termos e condições estabelecidos no presente Regulamento.

8. INFORMAÇÕES E RECLAMAÇÕES 
8.1 – Quaisquer pedidos de informação, reclamações ou questões adicionais relacionadas ao passatempo deverão ser feitas 
por mensagem privada ou direcionadas para o secretariado do ATV, através do e-mail geral@atv.pt, considerando sempre as
normas de proteção ao consumidor em vigor.
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REGULAMENTO DO PASSATEMPO - FORMAÇÃO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM 
SOCIOEMOCIONAL ATITUDE POSITIVA - 3º CILCO


