
Regulamento do Passatempo ‘A Comer e a Teka oferecem Presente de Natal’

Introdução

O passatempo “A Comer e a Teka oferecem Presente de Natal’” (doravante Passatempo) é 
promovido pela Revista Comer, em parceria com a Teka.

A partcipação neste Passatempo é voluntária e gratuita, não dependendo da aquisição de 
qualquer bem, direito ou serviço.

Este passatempo visa selecionar a melhor receita de micro-ondas com fotografa para atribuir um 
micro-ondas Teka modelo TMW 18 ITH.

O modo de partcipação no Passatempo, bem como a forma de seleção dos vencedores são 
regulados pelo presente regulamento.

Divulgação

A publicidade do Passatempo será feita pela Revista Comer nos seus canais online e ofine.

Requisitos de partcipação

Podem partcipar no Passatempo todas as pessoas com residência em Portugal.

O presente Passatempo está vedado a todos os trabalhadores, colaboradores e estagiários, 
incluindo seus descendentes, da redacção da Revista Comer e sua editora, Edições do 
Gosto.

Duração

O período de partcipação no Passatempo tem início no dia 1 de novembro de 2013 e termina no 
dia 15 de dezembro de 2013 às 23h59m.

O Passatempo tem as seguintes fases:

-  Fase  1  –  Colocar  Like  nas  páginas  de  Facebook  da  revista  Comer 
(www.facebook.com/revistacomer) e Teka Portugal (www.facebook.com/TekaPortugal)

- Fase 2 – Envio de receita de micro-ondas com fotografa para info@comer.com.pt até dia 15 de 
dezembro;

- Fase 3 - Divulgação do vencedor – 20 de dezembro.

 Só serão consideradas as partcipações que estejam em conformidade com o presente 
Regulamento e que contenham elementos corretos de identfcação e contacto, como 
nome, endereço de email e contacto telefónico que permita entrar em contacto com o 
respetvo partcipante e/ou representante legal.

Critérios de seleção do vencedor

O autor da receita mais original e que tenha feito gosto nas páginas de Facebook supra citadas.

http://www.facebook.com/revistacomer
mailto:info@comer.com.pt
http://www.facebook.com/TekaPortugal


Exclusões

A revista Comer é responsável pela gestão das partcipações, pelo que todas as ações 
desenvolvidas  são monitorizadas e penalizadas quando se verifque que têm um fm 
fraudulento.

A revista Comer reserva-se o direito de excluir os partcipantes que, deliberadamente, tentem 
viciar as suas regras ou que pratquem comportamentos que lesem os objetvos 
prosseguidos pelo presente Passatempo.

Prémio

O prémio do presente Passatempo atribuído ao vencedor é um micro-ondas da marca Teka. O 
direito de gozar o prémio caduca no prazo de 6 meses após divulgação de resultados.

Não é permitda a substtuição ou a troca total/parcial do prémio por dinheiro ou qualquer outro 
produto.

Vencedor

A seleção da receira fcará a cargo de um júri composto por elementos da revista Comer e da Teka 
Portugal, no uso do seu livre e exclusivo critério.

Não há lugar a recurso das decisões do júri, que são defnitvas.

O vencedor será anunciado na página de Facebook da revista Comer e respectvo blogue, no dia 20 
de dezembro de 2013.

O vencedor será contactado por e-mail e/ou telefone no dia 20 de dezembro de 2013.

Caso não seja possível contactar o vencedor no dia de contacto, não haverá lugar a atribuição de 
qualquer prémio ao partcipante e, neste caso, será contactado o classifcado 
imediatamente seguinte, a quem será atribuído o prémio.

A entrega do prémio será em dia a defnir.

Proteção de Dados

Os dados pessoais solicitados no Regulamento são indispensáveis à partcipação no Passatempo, 
sendo a sua omissão ou inexatdão da única e inteira responsabilidade do partcipante.

O partcipante ou seu representante legal autorizam a revista Comer  a tratar os respetvos dados 
pessoais, em conformidade com a legislação aplicável à proteção da privacidade e dos 
dados pessoais, para os fns indicados no presente Regulamento.

É garantdo ao partcipante o direito de acesso, retfcação ou eliminação dos seus dados pessoais, 
nos termos previstos na Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, mediante comunicação dirigida às 
Edições do Gosto, enviado por correio postal, para Rua Diogo do Couto, nº1 6º F 1100 
Lisboa.

Os dados pessoais são recolhidos e tratados para fns de contacto com o partcipante vencedor 
bem como para inclusão na base de destnatário de Newsleter's das Edições do Gosto.

Direitos de Propriedade Intelectual

Sem prejuízo do ora referido, ao submeter qualquer tpo de conteúdo, em respeito pelo disposto 
no presente Regulamento, cada um dos partcipantes concede, expressa e 
inequivocamente, à Revista Comer uma licença de utlização do conteúdo submetdo no 
presente Passatempo, tendo tal licença de utlização caráter perpétuo e gratuito, não 
exclusivo, sendo a mesma livremente transferível.

Esta licença de utlização inclui os direitos, totais ou parciais, de reprodução e utlização em 



qualquer suporte ou formato, nomeadamente, em vídeo, áudio ou foto, em spots / rubricas 
da revista Comer e seus parceiros, em qualquer meio de divulgação (incluindo, sem 
limitação, rádio, TV, Internet), sem que por tal facto seja exigível ou devido ao partcipante 
qualquer retribuição ou compensação.

Considerações gerais

Qualquer situação omissa não prevista no presente Regulamento será apreciada e decidida pela 
revista Comer, única entdade competente para o efeito.

A revista Comer não se responsabiliza por eventuais erros informátcos ou de extravio de correio 
eletrónico que impeçam a validação da partcipação.

A revista Comer não se responsabiliza pelo cancelamento do Passatempo, não podendo ser 
imputada qualquer responsabilidade, seja de que natureza for, à revista Comer.

A revista Comer reserva-se o direito de, em qualquer momento, introduzir alterações e 
aditamentos ao presente Regulamento, sem necessidade de prévia comunicação aos 
partcipantes ou interessados, e de modifcar ou suspender, de forma temporária ou 
defnitva, o presente Passatempo em qualquer momento, nomeadamente, e não só, no 
caso de anomalia informátca, situações imprevistas ou excecionais, ou em caso de 
verifcação de atuações que possam implicar a prátca de ilícitos.

A revista Comer reserva-se ainda o direito de alterar o prémio a qualquer momento, devendo 
disponibilizar no síto da internet do Passatempo todas as alterações efetuadas, não sendo 
devida qualquer compensação pecuniária ou outra por isso.

Considerações fnais

A partcipação no Passatempo implica o conhecimento e aceitação, integral e sem reservas, dos 
termos previstos no presente Regulamento.


