REGULAMENTO
Passatempo : Quantos Priolos há no Mundo
I. ÂMBITO
1.
Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e destina-se a todos os seguidores
da SPEA nos seus diversos meios de divulgação (Newsletters, redes sociais,
websites e outros).
II. PASSATEMPO
1. Este passatempo decorre desde 29 de agosto de 2018 até 12 de setembro de
2018.
2. Só serão consideradas válidas as respostas recebidas entre a publicação do
passatempo na newsletter SPEA de dia 29 de agosto e as 23h59m do dia 11
de setembro de 2018.
3. Durante este período, os participantes devem preencher o formulário online na
totalidade e fornecer um endereço de correio eletrónico válido.
4. Cada participante só pode participar com uma entrada no passatempo.
III: VENCEDORES
1. Os vencedores do passatempo serão escolhidos com base na proximidade do
seu palpite com o valor real da população de priolos e de acordo com a hora de
entrada do palpite. Assim sendo, na eventualidade de 2 palpites iguais ganha o
que tiver dado entrada primeiro.
2. O resultado do passatempo será divulgado na Newsletter SPEA de dia 12 de
setembro, podendo depois ser consultado nos meios de divulgação SPEA já
referidos no ponto I.
3. Os vencedores serão contactados através de correio eletrónico pela
organização do passatempo após divulgação dos resultados do mesmo.
4. Após contacto, os vencedores do presente passatempo, comprometem-se a
proceder à confirmação e aceitação do respetivo prémio, no prazo de 7 dias
úteis, enviando à organização os dados necessários para o envio do respetivo
prémio.
5. Findo o prazo supra descrito sem que tenha sido expressa a aceitação do
prémio pelo vencedor, esse será automaticamente desclassificado, sendo o
respetivo prémio atribuído ao participante que tenha sido selecionado em 4º
lugar. Este processo poderá repetir-se até que todos os prémios do presente
passatempo sejam efetivamente aceites.
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IV. PRÉMIOS
1. Os prémios a atribuir neste passatempo são:
1º prémio T-shirt Priolo (cor e tamanhos a escolher pelo participante, limitados ao stock
disponível)
2º prémio - Livro : O Priolo e a Floresta Natural de Altitude
3º prémio - Pin de Priolo

2. Os prémios serão enviados por via postal aos vencedores que aceitem o mesmo
e forneçam a morada completa para envio, conforme o ponto III4.
V. CONDIÇÕES
1. A participação no passatempo implica a aceitação pelos participantes dos
termos e condições previstas no presente regulamento, bem como da política de
privacidade da SPEA.
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