REGULAMENTO PASSATEMPO CURSO DE FOTOGRAFIA

1) Datas da Promoção
- A data de início da promoção será dia 19 de setembro de 2020;
- A data de encerramento do prazo de inscrição para o passatempo será dia 2 de outubro de
2020 às 12h;
- O sorteio será realizado no dia 2 de outubro de 2020;
- Os resultados são anunciados no dia 2 de outubro de 2020, na página de Facebook do ATV.

2) Prémio
Será sorteado uma inscrição no curso de fotografia nível I, no Académico de Torres Vedras, a
realizar de 6 a 9 de outubro de 2020.

3) Como participar?
- Fazer-se sócio do ATV. Para se inscrever como sócio pode entrar em contacto com o ATV
através de telefone (261 322 991 // 919 859 106), email (geral@atv.pt) , ou por mensagem no
Facebook @ACADEMICODETORRESVEDRAS. Ao fazer-se de sócio o custo é de uma anuidade
(24€) e posteriormente poderá escolher a forma de pagamento: semestral ou anual. O
pagamento pode ser feito por transferência bancária, em dinheiro vivo ou por débito direto,
para isso é necessário preencher apenas uma autorização de Débito Direto. A inscrição como
sócio também requer a assinatura da autorização de direitos de imagem.
- Gostar da página do ATV no Facebook - @ACADEMICODETORRESVEDRAS;
- Comentar a publicação referente ao passatempo e identificar 2 pessoas;
- Ter mais de 18 anos.

4) Sorteio
- O sorteio será realizado por escolha aleatória no dia 2 de outubro de 2020 e anunciado no
mesmo dia, na página do ATV, no Facebook;
- O vencedor será contactado pelo ATV no dia 2 de outubro de 2020. Em caso de não
responder tem até às 17h30 para retribuir o contacto ao ATV;
- O prémio é individual e intransmissível, e em hipótese alguma poderá ser trocado por outro
serviço/prémio ou convertido em dinheiro.

5) Disposições Gerais
- Este passatempo é exclusivo do Facebook
- Os participantes autorizam o ATV, a fazer uso de seus nomes, vozes e imagens, sem qualquer
responsabilidade para o ATV para divulgação desta promoção e de seus resultados, em
qualquer tipo de meio;
- Todas as dúvidas e/ou questões surgidas do presente passatempo serão solucionadas pelo
secretariado do ATV, considerando sempre as normas de proteção ao consumidor em vigor.
Das decisões do ATV não caberá nenhum tipo de recurso;
- O ATV não se responsabiliza por nenhuma falha técnica de transmissão, problemas de acesso
à internet, serviços prestados pelo Facebook ou qualquer outro caso fortuito ou de força maior
que possam impedir a participação do usuário;
- A mera participação nesta promoção caracteriza a aceitação dos termos e condições
apresentados neste regulamento;
- Máquina fotográfica à responsabilidade do formando;
- Cada pessoa só pode participar uma vez;
- Se o vencedor não tiver realizado todos os requisitos será sorteado outra pessoa.

