
Regulamento passatempo “Love Stories”

1. Definições

1.1. Quem pode participar? Todos os indivíduos com idade superior a 18 anos, residentes em 

Portugal Continental, por motivo de reclamação de prémios, que sejam fãs da página Jaime 

Machado Fotografia http://facebook.com/jaimemachadofotografia. Não serão entregues prémios 

a colaboradores ou familiares do fotógrafo Jaime Machado, nem a pessoas que estejam 

relacionadas profissionalmente com este passatempo. 

2. Duração do passatempo: De 15 de Junho a 1 de Julho de 2013

3. Entidade Promotora: Manuel Alves Machado e Filhos Lda, pessoa colectiva nº: 50046413 

4. Entidade Organizadora: Radflex, Lda, pessoa colectiva 510240682

5. Funcionamento do Passatempo “Love Stories”

5.1. Como participar: Ao participar no passatempo, o participante está a concordar com 

os termos dispostos no presente regulamento.

5.2. Para participar, o participante deverá entrar na página Jaime Machado Fotografia em 

http://facebook.com/jaimemachadofotografia, gostar da página e aceder ao link do 

passatempo em http://jaimemachado.pt/passatempo, onde terá de preencher um formulário 

com os seguintes dados pessoais: nome, e-mail e telefone.

5.3. Participação: Ainda no formulário existente na página 

http://jaimemachado.pt/passatempo, o participante deverá preencher o campo referente à 

frase de participação, escrevendo uma frase original, que contenha as palavras: fotografia, 

verão e amor.

5.4. Nº de participações: Os participantes só poderão participar uma vez, com uma frase 

da sua autoria.

5.5. Só serão consideradas as participações realizadas dentro do prazo estipulado para o 

decurso do passatempo.

5.6. Caso alguma participação seja considerada ofensiva ou violadora da integridade da 

página Jaime Machado Fotografia, será imediatamente removida sem lugar a justificação ou 

explicação perante o seu autor.

5.7. A Entidade organizadora reserva o direito de remover todas as participações que 

façam publicidade a outras marcas, produtos e/ou serviços, utilizem linguagem difamatória 

ou abusiva, ou que contenham links para conteúdos que causem dano a outros utilizadores. 

O participante não será notificado relativamente à remoção de tais participações quando esta 
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seja a justificação.

5.8. Todas as participações submetidas no período do passatempo serão avaliadas por um 

júri composto por dirigentes e colaboradores da empresa Manuel Alves Machado e Filhos, 

Lda.

5.9. Ao participarem neste passatempo, os utilizadores prestam o seu consentimento 

expresso e inequívoco à Manuel Alves Machado e Filhos, Lda para utilização das 

participações submetidas (textos) nas suas plataformas oficiais na internet, incluindo 

website e páginas oficiais de FACEBOOK como “Jaime Machado Fotografia” e “Foto 

Beleza Guimarães”. 

6. Um júri composto por membros da Manuel Alves Machado e Filhos, Lda, escolherá o vencedor 

entre as participações submetidas durante o período afecto ao decurso do passatempo, tendo 

como critério de avaliação a criatividade, originalidade e qualidade de execução.

6.1. Será seleccionado apenas um vencedor.

6.2. A decisão da Entidade Promotora é final e a Entidade Promotora não aceita discutir 

os resultados com os participantes.

7. Prémios.

7.1. O vencedor receberá uma sessão fotográfica contemplado no serviço “Love Stories” da 

Entidade Promotora.

8. O prémio atribuído será apenas o previsto no presente Regulamento, não sendo possível 

substituí-lo por uma quantia em dinheiro.

9. Anúncio do vencedor.

9.1.O vencedor será contactado até no máximo 5 dias úteis após o término do passatempo.

9.2. O nome do vencedore será publicado na página do Facebook “Jaime Machado Fotografia”.

9.3. Antes da publicação do vencedor, o mesmo será contactado por e-mail para o endereço que 

forneceu, tendo 72 horas para responder ao contacto efectuado.

10. Quaisquer pedidos de informação ou reclamações referentes ao PASSATEMPO deverão ser 

dirigidos por escrito e enviados por email para: geral@radflex.eu

11. A Entidade Organizadora não poderá ser responsabilizada por quaisquer incidentes que ocorram 

após a atribuição do prémio ao participante.
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