REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO PASSATEMPO “Jingle all the way”.
Empresa Responsável pelo Passatempo: Artevasi Lda., com sede em Rua Zona Industrial da Lomba, 400, 4505-133
Argoncilhe, Portugal.
A. QUEM PODE PARTICIPAR
Poderão participar todas as pessoas durante o Período de Participação.
B. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO
De 28 de Novembro de 2015 a 22 de dezembro de 2015.
C. MECÂNICA DE PARTICIPAÇÃO
O Participante deverá publicar a foto no mural da Artevasi, mas seguindo os parâmetros abaixo:
1.
2.
3.
4.
5.

As participações partilhadas deverão incluir os vasos Artevasi e ser relacionadas com o Natal.
O participante deverá gostar da pagina Artevasi.
O participante deverá publicar o post do concurso no seu próprio mural.
Finalmente o participante deverá partilhar a foto no mural da página da Artevasi.
As fotos vencedoras serão as que tiverem mais gostos.

D. PRÉMIOS
Serão atribuídos 3 prémios.
Cada prémio será atribuído ás 3 fotos tiverem o maior número de gostos. Os prémios serão vasos á escolha dos
participantes dentro das opções abaixo: Mala Jasmim, Vaso Capri de varanda, Vaso Capri alto, Vaso Quadrado Alto,
Santorini 60cm e San Remo com Rodas 36cm.
A Artevasi entrará em contato com os vencedores do concurso através de telefone, e-mail ou rede social (Facebook)
de forma a agilizar a escolha e entrega dos prémios.

REGULATION OF PARTICIPATION IN THE CONTEST "Jingle All the Way".
Company: Artevasi Lda, in Rua Zona Industrial da Lomba, 400, 4505-133 Argoncilhe, Portugal.
A. WHO CAN PARTICIPATE
Everyone can join during the participation period.
B. PARTICIPATION PERIOD
From 1st December 2015 to 22nd December 2015.
C. HOW TO PARTICIPATE
The participant should publish the picture on Artevasi Facebook page but following the following parameters:
1. The shared participations should include the Artevasi planters and should be related to Christmas.
2. The participant must like the Artevasi page on Facebook.
3. The participant must publish the post of the contest in his/her own Facebook page.
4. Finally the participant should publish his/her picture on Artevasi Facebook page.
5. The winner pictures will be the ones that have more likes.
D. AWARDS
3 prizes will be awarded.
Each prize will be awarded to the 3 pictures that have the highest number of likes. Prizes will be the following planters
that participants should choose: Jasmin Bag, Capri Balcony Pot, Capri High Pot, Square High Pot, Santorini Pot 60cm
and San Remo Pot with wheels 36cm.
Artevasi will contact the winners through phone, e-mail or Facebook in order to expedite the choosing and delivery
of the prize.

