
Regulamento do Passatempo "Europcar": A participação no presente 

passatempo implica, necessariamente, a aceitação de todas as cláusulas do 

regulamento.  

 

 

1. O presente passatempo é da responsabilidade do TEATRO POLITEAMA.  

2. A divulgação do presente passatempo será efectuada na página de facebook do 

Teatro Politeama, até 15 de novembro de 2016 (inclusivé). 

 3. Para participar, o participante deverá criar uma frase com as palavras “ 

“Europcar” e “teatro” - (Máximo de 150 caracteres), e deverá mencionar uma forma 

de contato (endereço de email, número de telefone ou outro) para facilitar entrega 

do prémio. 

4. As participações deverão ser efetuadas na página de facebook do Teatro 

Politeama 

5. O passatempo tem início no dia 12 de outubro e termina dia 15 de novembro de 

2016, inclusivé. Apenas são admitidas as participações recebidas via formulário, ni 

site oficial do Teatro, durante o período referido.  

6. Será premiado UM participante, aquele que apresentar a frase mais criativa, 

cabendo a selecção e decisão a um júri composto por representantes da Europcar e 

do Teatro Politeama, tendo em consideração a criatividade demonstrada.  

7. O prémio a atribuir será a cedência de uma viatura cabriolet da categoria CTMR, 

(Renault Mégane cabrio ou similar) durante um fim de semana para utilização em 

Portugal Continental. A atribuição do prémio requer que o premiado tenha pelo 

menos 23 anos de idade e carta de condução pelo menos há 2 anos e deixar um 

cartão de crédito para caução do aluguer no valor de 500€ no acto do levantamento 

da viatura O levantamento deste carro será autorizada somente nas estações 

Europcar em Lisboa, no Porto, e em Montenegro/Faro 

8. A cedência da viatura (CTMR) inclui kms ilimitados, Cobertura de Roubo e Danos 

Próprios (LDW), Imposto de Circulação (LAF) e o IVA à taxa legal em vigor.  

9.Os participantes autorizam que a Europcar e o Teatro Politeama efectuem o 

tratamento informatizado dos dados pessoais por si fornecidos, no âmbito e para 

efeitos do presente passatempo.  

10. O vencedor garante ser o autor do texto premiado e, nessa qualidade, cede os 

seus direitos de autor, bem como quaisquer outros direitos eventualmente existentes 

sobre o texto premiado, para que a Europcar e o Teatro Politeama os possa utilizar 

livremente e para os fins que entender convenientes, sem que lhes possa ser exigida 

qualquer contrapartida, a título de remuneração, compensação ou outro, não lhes 

sendo imputável qualquer tipo de responsabilidade por esse facto.  

11. O prémio é pessoal e intransmissível, não podendo ser reembolsado ou trocado 

pelo equivalente em dinheiro. Não acumula com outros vales e/ou prémios.  

12. É vedada a participação no presente passatempo de trabalhadores e 

colaboradores da Europcar e do Teatro Politeama.  

13. Os resultados do passatempo, serão divulgados na página de facebook do Teatro 

Politeama, a partir do dia 20 de novembro de 2016. O vencedor será informado 

através da forma de contato indicado pelo próprio. O vencedor deve confirmar a sua 

aceitação, após a qual serão contactados para confirmar os aspectos logísticos do 

prémio.  

14.  A entrega do prémio será da responsabilidade da Europcar.  

15. A participação no presente passatempo implica, necessariamente, a aceitação de 

todas as cláusulas deste regulamento. 

16. Em caso de ruptura de stock desta categoria de viaturas (CTMR), uma viatura da 

mesma categoria/grupo poderá ser atribuída. 


