
REGULAMENTO

I – INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 
1ª 
As BRISAS DO LIZ vão levar a cabo um passatempo online, denominado “BRISAS NO PATRIMÓNIO”, que se insere 
no âmbito da página de Facebook das BRISAS DO LIZ, com vista à promoção e divulgação do doce.

II – REGRAS DE PARTIcIPAÇÃO 
2ª 
O passatempo destina-se a todos os indivíduos, residentes em Portugal Continental e Regiões Autónomas, e a 
participação de menores implica o consentimento dos responsáveis parentais.
3ª 
Para poderem participar, os participantes terão de possuir perfil no Facebook, sugerindo-se que sejam fãs da 
página de Facebook das BRISAS DO LIZ, fazendo “gosto/like/seguir” na mesma, podendo ainda divulgar a sua par-
ticipação junto dos amigos que se encontrem afetos ao seu perfil de Facebook e/ou convidando-os a participar 
no mesmo, devendo ainda:
 a) Enviar, por mensagem privada, para a página de facebook das BRISAS DO LIZ, entre as 0h00 do dia 22  
  de julho de 2019 e as 23h59 do dia 25 de agosto de 2019, uma fotografia original, que contenha uma ou  
  várias BRISAS DO LIZ, enquadrada/s num elemento de Património Natural ou Monumental do Distrito de  
  Leiria. 
4ª 
As BRISAS DO LIZ têm plena legitimidade para não considerar aceites e válidas todas as participações que, de 
alguma forma, possam ser consideradas contrárias à lei, bons costumes e que possam ser lesivas de direitos de 
terceiros, bem como todas as participações que incluam conteúdos ofensivos e/ou contrários ao objeto do pre-
sente passatempo e respetivo regulamento, participações essas que serão automaticamente excluídas. 
5ª 
Todos os participantes serão responsáveis pelos dados e elementos que venham a facultar no âmbito do mesmo, 
comprometendo-se, nomeadamente, a não facultar fotografias que coloquem em causa direitos de terceiros, 
nomeadamente direitos de autor, ou que se encontrem ao abrigo de propriedade intelectual. 
6ª 
Cada participante poderá participar mais que uma vez, contudo, apenas lhe poderá ser atribuído 1 único prémio. 
7ª 
1. Todas as participações que venham a ser apresentadas poderão ser objeto de publicação na página de Fa-
cebook das BRISAS DO LIZ (https://www.facebook.com/brisasdoliz), bem como na sua página de Instagram 
(https://www.instagram.com/brisasdoliz) e website (https://www.brisasdoliz.pt). Nesse sentido, cada participante 
aceita tal divulgação sem quaisquer reservas.
2. A autorização para a divulgação das participações apresentadas ao abrigo do presente passatempo, bem como 
das respetivas fotografias é concedida por cada participante, de livre e espontânea vontade, aquando da sua can-
didatura, não sendo por tal facto exigível qualquer compensação e/ou retribuição às BRISAS DO LIZ. 
3. Da autorização concedida para a divulgação das fotografias apresentadas, destaca-se a cedência de direitos de 
autor e direitos conexos, cedências essas que se processarão de forma automática, por meio de apresentação da 
respetiva participação, não sendo por tal facto exigível qualquer compensação e/ou retribuição às BRISAS DO LIZ.



III – VOTAÇÃO E SELEÇÃO DO VENcEDOR E PUBLIcAÇÃO 
8ª 
1. Todas as participações que, no decorrer do passatempo, cumpram, simultânea e integralmente, todos os re-
quisitos estabelecidos no presente regulamento serão consideradas como finalistas e serão publicadas, com a 
respetiva identificação do participante, num álbum de fotografias criado para o efeito. 
2. A votação é feita entre as 00h00 do dia 22 de julho de 2019 e as 23h59 do dia 29 de agosto de 2019 através de 
comentários e partilhas efetuados na fotografia original, pelo que, não serão considerados quaisquer comentários 
ou partilhas que não cumpram estes requisitos.
9ª 
1. No final, serão apurados 7 vencedores, que correspondem às 7 fotografias que somem o maior número de 
comentários e partilhas na fotografia original.
10ª 
1. Os vencedores serão divulgados no dia 30 de agosto de 2019, na página de Facebook das BRISAS DO LIZ e 
serão, também, contactados por mensagem privada. 

IV – PRéMIOS 
11ª 
1. Cada um dos 7 vencedores terá direito a:
 a) Participação numa exposição coletiva, que integrará as 7 fotografias vencedoras, durante o evento “Prove  
  Leiria Doce”, a decorrer no Mercado de Sant’Ana, em Leiria, entre os dias 18 e 20 de outubro de 2019;
 b) Voucher de entrada dupla em 2 espetáculos no Teatro José Lúcio da Silva ou no Teatro Miguel Franco, a  
  usufruir até ao final de 2019, mediante reserva prévia e disponibilidade à data da marcação;
 c) Voucher de entrada dupla em 4 espaços culturais de Leiria, nomeadamente, Museu de Leiria, M|I|M|O,  
  Castelo de Leiria e Moinho de Papel;
 d) Caixa de 6 BRISAS DO LIZ.

V – REcLAMAÇÃO DO PRéMIO 
12ª 
1. Após divulgação dos vencedores, estes obrigam-se a proceder à confirmação e aceitação do respetivo prémio, 
por meio de mensagem privada, a remeter via Facebook das BRISAS DO LIZ.
2. Os prémios serão levantados em data, horário e local a definir entre as BRISAS DO LIZ e os vencedores. 
3. O prémio objeto do presente passatempo é pessoal e intransmissível, não sendo possível a sua escolha/troca 
por outro, nem a atribuição do mesmo em valor monetário.

VI – PUBLIcIDADE 
13ª 
A publicidade afeta ao passatempo será processada por meio de internet e pelos demais meios que as BRISAS DO 
LIZ entenda por convenientes, obrigando-se as BRISAS DO LIZ a expor claramente todas as condições respeitan-
tes ao mesmo, o que não dispensa a consulta e leitura prévia do presente regulamento por todos os participantes 
ou potenciais participantes.

VII - cóDIGO DE cONDUTA 
14ª 
No âmbito do passatempo, as BRISAS DO LIZ não poderão ser responsabilizadas por quaisquer atos ilícitos que 
venham a ser desenvolvidos pelos participantes, quaisquer outros intervenientes ou terceiros, quer durante a rea-
lização do passatempo, quer após o seu termo.



VIII - cONSIDERAÇõES FINAIS 
15ª 
As BRISAS DO LIZ reservam-se no direito de, a todo o tempo, terminar, alterar, encurtar, atrasar ou prolongar o 
passatempo, no caso de ocorrer alguma atividade ilegal ou fraudulenta, ou algum facto externo, fora do controlo 
da organização e que afete o seu bom funcionamento, casos que os participantes não terão direito a qualquer 
tipo de compensação. 
16ª 
1. A participação no passatempo implica a aceitação integral e sem reservas do presente regulamento. 
2. Todos os participantes do passatempo garantem ser os efetivos detentores de todos os direitos inerentes às foto-
grafias que por si sejam apresentadas no âmbito do mesmo, nomeadamente direitos autor e direitos conexos, sendo 
nessa qualidade que cada participante cede às BRISAS DO LIZ, por tempo indeterminado, tais direitos bem como quais-
quer outros direitos eventualmente existentes, de livre e espontânea vontade, ficando as BRISAS DO LIZ devidamente 
legitimadas para proceder à sua utilização e divulgação para os fins e pelos meios que entenda por conveniente, não 
sendo por tal facto exigível pelos participantes do presente Passatempo qualquer retribuição e/ou compensação. 
 
 
 
Leiria, 13 de agosto de 2019


