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Regulamento Giveaway Dia dos Namorados 

 
Introdução 

 
O passatempo decorrido no Facebook Divercol (www.facebook.com/divercol) é um 

passatempo promovido pela Divercol, cujo prémio visa a atribuição de um kit de pintura 

Divercol, constituído por: 

 

• 1 cabo extensor; 

• 1 rolo de fita isolante; 

• 4L de tinta Plastetos; 

• 4L de tinta acetinada Softplast (cor à escolha do vencedor de entre as presentes no 

catálogo de cores Divercol, disponível em www.divercol.pt); 

• 4L de Isolante Acrílico Pigmentado; 

• 1 rolo 250mm Anti-gota; 

•  1 Trincha Super 2”; 

• 1 Tabuleiro. 

A participação no passatempo pressupõe a leitura e aceitação dos termos constantes do 

presente regulamento geral. Para que a participação seja válida, será necessário que o 

participante cumpra todas as regras do presente passatempo, e que a seguir se explanam. 

 

 

Destinatários 

 
O Passatempo “Giveaway Dia dos Namorados” destina-se a todos os cidadãos, utilizadores do 

Facebook, com idade igual ou superior a 18 anos. A participação de menores de 18 anos ficará 

sujeita a autorização do respetivo encarregado de educação, tutor ou representante legal. 

 

 

Divulgação 

 
A publicidade ao Passatempo será feita pela Divercol nos seus canais online – Facebook e/ou 

site. 

 

 

Regras de participação e de funcionamento 

 
Para uma participação válida, os participantes devem: 

• Comentar o número correspondente à cor que elegeram como a sua cor do amor e 

identificar, também nos comentários, três amigos. Qualquer participação por outra via 

não será contabilizada. Não existe limite de participações por pessoa, desde que o 

amigo identificado seja diferente em cada comentário. Só serão considerados elegíveis 
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como potenciais vencedoras as participações não editadas/alteradas. A Divercol não se 

responsabiliza por eventuais erros informáticos que impeçam a validação da 

participação; 

• Seguir a página de Instagram da Divercol (https://www.instagram.com/divercol.tintas) 
 

 

Duração do Passatempo e Condições 
 
 

O Giveaway acontecerá no período decorrido entre o dia 11 de Fevereiro de 2022 e o dia 14 de 

Fevereiro de 2022. Só serão consideradas válidas as participações feitas até às 23h59 do dia 14 

de Fevereiro de 2022. A participação só será considerada caso não contenha conteúdo 

impróprio, que viole as normas de conduta da plataforma Facebook. Ao fornecer todos os 

dados solicitados neste passatempo, o participante declara a sua aceitação, integral e sem 

reservas, dos termos e condições descritos no regulamento da página. 

 

 

Vencedores Giveaway: Seleção 
 
 

Será selecionado o vencedor, de forma aleatória, através de uma plataforma online de seleção 

de comentários (https://commentpicker.com/). Após a seleção do comentário vencedor, será 

verificado se o respetivo participante cumpriu com todos os requisitos necessários. Caso não 

cumpra, será anulado e irá ser selecionado um novo vencedor. 

 

 

Vencedores Giveaway: Divulgação e Prémio 

 
O prémio será atribuído ao vencedor. A participação vencedora será premiada com um kit de 

pintura Divercol, exposto no primeiro capítulo. O vencedor será anunciado na página de 

Facebook Divercol no dia 15 de Fevereiro de 2022 até às 23h59. É da responsabilidade do 

vencedor entrar em contacto com a Divercol, através do sistema de mensagens do Facebook, 

de modo a enviar os dados solicitados. O vencedor deverá enviar uma mensagem privada para 

a página Facebook da marca com o seu nome e email. Será agendada a entrega do prémio 

suprarreferido. Caso o envio dos dados não seja efetuado num período de 5 dias úteis após o 

anúncio do vencedor, a Divercol reserva-se o direito de atribuir o prémio ao participante 

seguinte, que seja considerado como suplente. O prémio será enviado no prazo de até 7 dias 

úteis a contar da data de envio dos dados, por parte do vencedor. O prémio é da inteira 

responsabilidade da organização do evento. Não é permitida a substituição ou a troca 

total/parcial do prémio por dinheiro ou qualquer outro produto, sendo o mesmo pessoal e 

intransmissível. 
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Atos Ilícitos 
 
A Divercol eliminará e denunciará perante a entidade Facebook todos os participantes que 

pratiquem atos ilícitos. Para efeitos do disposto no número anterior, constituem “atos ilícitos”, 

designadamente, os seguintes atos: 

a) Mensagens que apelem ao racismo, xenofobia, ou qualquer outro tipo de discriminação ou 

preconceito de qualquer natureza; 

b) Mensagens de carácter ofensivo, violento, ou de teor sexual; 

c) Criação de rotinas ou sub-rotinas, por meios informáticos, que possam desvirtuar a real 

natureza do Passatempo; 

d) Difamação, injúrias, ameaças e/ou abuso do nome e/ou imagem dos utilizadores da página 

e/ou da notoriedade e prestígio da marca e/ou outros direitos de propriedade industrial; 

e) Utilização da página para propósitos políticos, religiosos ou comerciais. 
 

 

Considerações Finais 

 
A Divercol reserva-se o direito de suspender ou alterar, a qualquer momento, o presente 

regulamento, sempre que entender necessário, tornando-se as alterações efetivas após a sua 

publicação na respetiva página de Facebook. A participação no presente passatempo implica a 

aceitação pelos participantes dos termos e condições previstos no presente regulamento e a 

autorização concedida por cada participante da Divercol, tendo em vista a divulgação do seu 

nome, se escolhido como vencedor. Qualquer infração ao presente regulamento poderá levar 

a Divercol a não atribuir o prémio ao infrator. A promoção não é de forma alguma patrocinada, 

aprovada, administrada ou associada ao Facebook. 


