
SPORTINO

Regulamento Giveaway Sofia Ribeiro – Ganha 1 par de Birkenstock à tua escolha

A Sofia Ribeiro em parceria com a Sportino promove um giveaway para oferecer 3 (três) PARES 
DE BIRKENSTOCK, a 3(três) pessoas maior de idade (1(um) par de Birkenstock a cada vencedor),
nos termos previstos neste regulamento.

INÍCIO: 07 de Agosto de 2020
TÉRMINO: 12 de Agosto de 2020

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO:

1. Duração do Passatempo
a. O Passatempo decorre de 07 de Agosto de 2020 a 12 de Agosto de 2020;
b. A participação é possível até às 23h59 do dia 12 de Agosto de 2020;
c. O vencedor será anunciado dia 13 de Agosto de 2020, na página de Instagram da Sofia Ribeiro 
em formato vídeo nas stories.

2. Regras de Participação
a. Para que a participação seja válida, a pessoa terá que:
a.1. Seguir a página de Instagram da Sofia Ribeiro (@sofiarribeiro) e da Sportino (@sportino.pt);
a.2. Gostar da publicação
a.3. Nos comentários da publicação  identificar sob forma de tag no mínimo 3 amigos;
a.4. Pode participar as vezes que quiser, desde que identifique sempre amigos diferentes;
b. O vencedor será escolhido aleatoriamente via https://sorteiogram.com/ 
c. A participação será de carácter gratuito e para participar apenas precisa de estar registado no 
INSTAGRAM.

3. Destinatários
a. Este Passatempo destina-se a todas as pessoas maiores de idade registadas no INSTAGRAM e 
residentes em Portugal.

4. Prémio
a. Cada vencedor ganhará 1 (um) par de Birkenstock à sua escolha, consoante stock existente.

5. Critério de seleção e prémios
a. Serão selecionados 3 (três vencedores)
b. Será considerado vencedor quem cumprir com as regras impostas e for selecionado pelo sistema 
aleatório;
c. Será entregue apenas 1 (um) par de Birkenstock a cada vencedor.
d. Cada vencedor será contactado pela SPORTINO via mensagem privada no Instagram.
e. O vencedor, depois de informado, terá que fornecer os seguintes dados:
f.1. O seu Nome, Telefone/Telemóvel, email;
f.2. Os dados fornecidos não serão usados por outrem;
g. O prémio terá de ser escolhido até dia 31 de Agosto de 2020 e o envio do mesmo apenas pode ser
feito para Portugal
h. O vencedor terá que indicar o tamanho que pretende, após receção do artigo não será possível 
efetuar a troca do mesmo.

https://sorteiogram.com/


6. Considerações Finais
a. Toda e qualquer atividade, ainda que em forma tentada, que vise obter vantagem através de atos 
que não respeitem ou desvirtuem o objetivo da presente ação serão consideradas ilegais, reservando 
à SOFIA RIBEIRO e à SPORTINO o direito de anular e/ou excluir os correspondentes 
participantes.

b. A SOFIA RIBEIRO e a SPORTINO reservam-se ao direito de terminar, alterar, encurtar, atrasar 
ou prolongar este Passatempo a qualquer momento, no caso de ocorrer alguma atividade ilegal ou 
fraudulenta ou algum facto externo, fora do controlo das respetivas organizações. Nestas 
circunstâncias, os participantes não terão direito a qualquer tipo de compensação.

c. A participação no Passatempo implica a aceitação pelos participantes dos termos e condições 
previstas no presente regulamento.

d. A SOFIA RIBEIRO e a SPORTINO reservam-se ao direito de eliminar definitiva e 
irrevogavelmente qualquer participante que esteja de alguma forma a violar o presente 
Regulamento.

e. Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela SOFIA RIBEIRO e pela 
SPORTINO e das suas decisões não caberá recurso.


