Regulamento do Passatempo Calendário do Advento
Bertrand Editora – Facebook e Instagram
Nesta quadra natalícia, em que é ainda mais importante tornarmo-nos presentes e próximos daqueles
que nos são mais queridos, a Bertrand Editora quer ser essa ponte. Acompanhamos os tradicionais
calendários de chocolate mas substituímos os deliciosos quadradinhos pelo que de melhor temos para
oferecer: os nossos livros. De 1 a 24 de dezembro estará a decorrer nas redes sociais da Bertrand Editora
um passatempo em que poderá participar e oferecer um livro a quem acha que o vai devorar, tal e qual
um Calendário de Advento tradicional.
Para participar basta apenas:
-

Seguir a página da Bertrand Editora (e da chancela cujo livro estamos a oferecer);
Colocar gosto na publicação;
Identificar a pessoa a quem gostaria de oferecer o livro.

Pode identificar os amigos que desejar, sempre em comentários diferentes.
O vencedor diário será sempre anunciado no dia seguinte nas stories do Facebook e do Instagram.
Regulamento oficial deste passatempo:
1. Qual é o objetivo do passatempo?
O objetivo deste passatempo é promover a divulgação dos livros das chancelas da Bertrand
Editora (Quetzal, Temas e Debates, Contraponto, Arte Plural e Pergaminho).
2. Qual a duração do passatempo?
O passatempo terá início no dia 1 de dezembro e termina no dia 24 de dezembro, totalizando
uma duração de 24 dias.
3. Onde decorre o passatempo?
O passatempo terá lugar nas páginas de Instagram e de Facebook da Bertrand Editora e será
replicado nas páginas das respetivas chancelas. Estará ainda anunciado e regulamentado no site
www.bertrandeditora.pt.
4. A quem se destina o passatempo?
Os principais destinatários serão os seguidores das páginas nas redes sociais da Bertrand
Editora. Ainda assim, qualquer pessoa que seja impactada pela publicação poderá participar.
Não foram definidos quaisquer limites de idade, género ou nacionalidade.
Não serão elegíveis para participar neste passatempo colaboradores da Bertrand Editora.
5. Qual o prémio do passatempo?

Foi elaborada uma lista de 38 livros para serem sorteados durante o período acima descrito.
Todos os livros foram publicados pelas chancelas da Bertrand Editora (Quetzal, Contraponto,
Temas e Debates, Arte Plural e Pergaminho). No período entre 1 de dezembro e 23 de
dezembro (23 dias) serão sorteados 23 prémios, 23 títulos diferentes. No dia 24 de dezembro,
será sorteado um cabaz único para adulto e um cabaz único de livros infantojuvenis.
6. Regras de participação
a. Para que a participação seja válida, o participante terá de seguir a página da Bertrand
Editora e identificar um amigo a quem quer oferecer o livro. Cada participante poderá
participar as vezes que quiser, se identificar sempre pessoas diferentes.
b. Os perfis que participem deverão ser perfis ativos e válidos de pessoas reais e não perfis
criados apenas para participação em passatempos semelhantes.
c. Ao participar no passatempo, o participante aceita livremente os termos e condições de
participação descritos neste documento.
d. A escolha do vencedor será feita internamente, de forma aleatória.
e. O comentário não deverá ser editado; caso queira identificar outra pessoa, poderá fazêlo as vezes que forem necessárias.
f. No que diz respeito aos dados dos vencedores que serão necessários para o envio dos
prémios, após a participação no passatempo, os mesmos poderão ser guardados ou
apagados, consoante a vontade do participante.
g. Ainda, qualquer dado que seja solicitado ao participante será guardado e não divulgado
consoante o estipulado no Regulamento Geral de Proteção de Dados, podendo ser
eliminado consoante demonstração de vontade do participante, enviando um e-mail
para comunicacao-editora@bertrand.pt.
7. Atos ilícitos
a. Não serão aceites e serão eliminados comentários racistas, xenófobos ou qualquer
outro tipo de discriminação ou de preconceito que incentive ao ódio ou que ponha em
causa a integridade moral de outros participantes.
b. Não serão aceites e serão ser eliminadas mensagens e comentários de teor sexual,
violento e ofensivo.
c. Mensagens repetidas serão eliminadas e não serão consideradas válidas.
d. Comentários de propagação de vendas de outros produtos e de outras páginas serão
eliminados.
e. Comentários de propagação política e religiosa não serão aceites e serão eliminados.
8. Alegações Finais
a. O prémio será enviado pela Bertrand Editora por CTT à pessoa identificada no
comentário vencedor. Não poderá ser enviado a outra entidade, nem poderá ser
vendido.

b. Os vencedores dos sorteios feitos ao sábado e ao domingo serão anunciados no próprio
dia, no entanto, o envio dos prémios será feito na segunda-feira seguinte.
c. Os prémios não podem ser trocados por outro título da mesma chancela ou de outra
chancela da Bertrand Editora.
d. A Bertrand Editora compromete-se a anunciar os vencedores, diariamente, nas stories
das suas redes sociais (Facebook e Instagram).
e. A Bertrand Editora não poderá ser responsabilizada se o passatempo ficar sem efeito ou
se for cancelado por razões que não estejam sob o seu controlo.
f. As regras presentes neste documento regulam apenas a relação entre os participantes e
a Bertrand Editora estabelecida somente para a participação neste passatempo, sem
prejuízo da aplicação das regras próprias do Instagram, designadamente dos Termos e
Condições de Utilização e da Política de Privacidade do mesmo, que serão de
conhecimento dos participantes e que se encontram disponíveis em qualquer página do
Instagram.

