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promovido por:

Passatempo com o apoio Viagens ABREU S.A.

O "Passatempo Astérix à volta do mundo", adiante designado por "Passatempo", 
será promovido por: 
Público – Comunicação Social, S.A., com sede na Rua Viriato nº 13, Lisboa, com o capital 
social de €50.000,00, nº matrícula/NICP 502 265 094, registada na Conservatória do 
Registo Comercial da Maia
Agência Abreu, com sede social Avenida dos Aliados, 207, Porto, com o Capital Social de 
€ 7.500.000, registada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, sob o número 
de matrícula e NIF 500297177, com RNAVT n.º 1702.

promovido por:

Serão oferecidas 3 viagens de 3 dias / 2 noites para 2 adultos + 1 criança 
(até aos 11 anos, inclusive) ao Parc Astérix, França.

01 participaçao01 participaçao

01.

Depois enviar a fotografia com uma sinopse criativa para essa 
nova aventura, de no máximo 200 palavras, os seus dados de 
identificação e contactos (nome, morada,  telefone, e-mail e BI),
para a seguinte morada: Remessa Livre, N.º 3047, 1301-901 Lisboa. 
As sinopses e fotografias serão avaliadas pela Agência Abreu,
ASA e Público das quais resultarão os 3 vencedores mais originais.

Todos os vencedores serão divulgados no jornal “Público” de dia 28 de Fevereiro de 2014.

03.

Para participar e ganhar uma destas viagens terá de adquirir pelo menos 5 dos 16 álbuns 
da colecção e pensar no novo destino que gostava de ver numa próxima aventura 
do Astérix, criar um ambiente relacionado com esse novo destino, dispor 
os álbuns que comprou, e tirar uma fotografia. 

02.

~

~

O Passatempo decorrerá entre 25 de Novembro de 2013 e 19 de Fevereiro de 2014. 
Para a validação das participações por correio contará a data do selo do correio.

02 duraçao do passatempo02 duraçao do passatempo

01.

~
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Oferta de 3 viagens de 3 dias / 2 noites para 2 adultos + 1 criança (até aos 11 anos, 
inclusive) ao Parc Astérix, França.

Inclui:
Avião + taxas de aeroporto, segurança e combustível + transfers + alojamento no 
L’Hôtel des Trois Hiboux (ou similar) em regime de alojamento e pequeno-almoço 
+ 2 dias de entradas no Parc Astérix + Seguro Multiviagens.

Exclui:
Suplementos e tudo o que não estiver claramente especificado como incluído.

Condições:
O prémio terá de ser usufruído até dia 31/12/2014, (data limite de regresso) sendo considerados épocas 
de restrição os períodos de Natal, Passagem de Ano, Páscoa, Feriados, vésperas de Feriados e pontes.

Condições e termos de todos os prémios:
O prémio é pessoal e intransmissível e não pode sob qualquer circunstância, ser trocado por valor monetário, 
cheques viagens ou vouchers e terá de respeitar todas as condições gerais da programação da Agência 
Abreu. Não são permitidas alterações de destinos e o premiado só poderá alterar uma vez os dados iniciais 
(datas e local de partida), sendo que esta possibilidade apenas poderá ser realizada até à confirmação 
da viagem. 

O Prémio está sujeito à disponibilidade de todos os intervenientes. A Agência Abreu reserva-se o direito 
de atribuir um destino alternativo no caso do previamente acordado ter pouca ou nenhuma disponibilidade 
na data escolhida para a realização da viagem em causa. A confirmação da reserva da viagem será sempre 
dada ao cliente com a maior antecedência possível. No entanto, na impossibilidade de o fazer com maior 
antecipação, esta confirmação poderá ser feita com uma semana de antecedência face à data pretendida. 
Caso existam suplementos, despesas pessoais, noites extra, transfers ou qualquer outro tipo de despesa 
não incluída no prémio, deverão ser liquidadas pelo vencedor antes do início da viagem. 

Caso o premiado não pague os serviços não incluídos no prémio antes da data de início 
da viagem, a Agência Abreu poderá cancelar toda a reserva e o respectivo prémio.

03 prémio03 prémio

~

A lista dos vencedores será publicada no Público a dia 28 de Fevereiro de 2014.

04 divulgaçao dos vencedores04 divulgaçao dos vencedores

01.

Os vencedores serão contactados via e-mail, até dia 7 de Março pelo Público.02.

O prémio (em formato de vale) deverá ser levantado no Público: Edifício Diogo Cão, 
Doca de Alcântara Norte, 1350-352 Lisboa, após contacto telefónico com o Público.
Os prémios são pessoais e intransmissíveis, caso algum dos vencedores não possa 
receber o prémio na data acordada, os prémios serão guardados pela empresa 
até que o mesmo o possa levantar. 

03.

~
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O prazo para levantamento dos prémios termina dia 31 de Março de 2014. Caso o prémio não seja 
levantado até esta data, será automaticamente atribuído ao participante classificado na posição 
seguinte, e assim sucessivamente.

04.

Ao levantar o prémio os vencedores deverão apresentar um documento comprovativo
de identificação e assinar uma declaração em como o prémio foi entregue.

05.

~

O Público reserva-se ao direito de, após verificar a existência de qualquer violação do presente 
Regulamento ou qualquer indício de participação fraudulenta, desclassificar o participante em causa; 

05 disposiçoes gerais05 disposiçoes gerais

01.

O Público reserva-se o direito de alterar o presente Regulamento, sempre que tais alterações
sejam justificadas e/ou não prejudiquem os participantes; 

02.

Estão automaticamente excluídos do presente Passatempo todos aqueles que sejam sócios, 
administradores, funcionários, prestadores de serviços ou colaboradores da Agência Abreu, 
Público e Asa; 

03.

Sem prejuízo do cumprimento das demais condições previstas neste Regulamento, poderão 
participar no Passatempo todos os leitores que sejam maiores de 18 anos, ou sendo 
menores que estejam autorizados pelos pais e que residam em Portugal 
continental e ilhas;  

04.

Os dados pessoais facultados pelos participantes serão exclusivamente 
utilizados para os fins do Passatempo e entrega de prémios; 

05.

Os participantes vencedores do Passatempo autorizam o Público 
a divulgar o seu nome e o conteúdo da participação através do meio 
de comunicação social, jornal ou outros meios de divulgação
definidos pelo Público; 

06.

Nos termos da Lei n.º 67/98, de 28 de Outubro, é garantido ao titular dos 
dados pessoais o direito de acesso aos dados que lhe digam directamente 
respeito, podendo solicitar a sua consulta, rectificação, actualização ou 
eliminação por carta dirigida Público – Comunicação Social SA, Edifício 
Diogo Cão, Doca de Alcântara Norte, 1350-352 Lisboa, acompanhada de 
fotocópia do Bilhete de Identidade; 

07.

Ao participar no Passatempo aceita expressamente
os Termos e Condições deste Regulamento.

08.

~
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