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REGULAMENTO PASSATEMPO “ESCAPADINHAS DE INVERNO” 

 CAETANO MOTORS E CAETANO GAMOBAR 2022  

 

DESCRIÇÃO 

O passatempo “ESCAPADINHAS DE INVERNO” é uma ação promocional organizada pela Caetano Motors e Caetano 

Gamobar. 

Consiste em escrever uma frase criativa sobre o Inverno que inclua as palavras “INVERNO” e “CAETANO”, que deverá 

ser publicada em comentário a um dos três posts sobre o passatempo na página de Instagram da Caetano Motors e 

Gamobar [https://www.instagram.com/caetanomotors_caetanogamobar/)].  

O Instagram não tem qualquer responsabilidade pela participação dos utilizadores no passatempo.  

 

ÂMBITO 

Trata-se de um passatempo que decorre única e exclusivamente no Instagram da Caetano Motors e Caetano Gamobar 

(https://www.instagram.com/caetanomotors_caetanogamobar/), e que qualquer cidadão residente em Portugal e com 

mais de 18 anos de idade, à data de início do Passatempo, e com conta de utilizador no Instagram, poderá participar. 

 

COMO PARTICIPAR 

Para participar deve:  

- Preencher o Formulário presente no seguinte Link, sendo todos os campos obrigatórios: 

https://www.caetanomotors.pt/landings/escapadinhas-inverno/ 

- Seguir a página de Instagram da Caetano Motors e Caetano Gamobar 

(https://www.instagram.com/caetanomotors_caetanogamobar/); 

- Comentar umas das 3 publicações sobre o Passatempo na página de Instagram da Caetano Motors e Caetano 

Gamobar com uma frase criativa sobre o Inverno e que inclua as palavras Inverno e Caetano 

- Identificar um amigo no mesmo comentário.   
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DURAÇÃO 

O passatempo “ESCAPADINHAS DE INVERNO” decorre entre as 23h59 de dia 30 de novembro de 2022 e as 23h59 de 

dia 16 dezembro, considerando o fuso horário UTC/GMT +00:00 Europe/Lisbon. Todas as participações após essa data 

e hora não serão consideradas. 

 

VENCEDOR 

Os Vencedores serão selecionados por um júri composto pela Caetano Motors e Gamobar. De entre os comentários 

publicados irão ser avaliados os seguintes critérios: a criatividade, originalidade, adequação ao tema proposto, para 

além do cumprimento dos requisitos de participação. 

Serão selecionados 7 (sete) vencedores. 

Os vencedores serão divulgados na página de Instagram da Caetano Motors e Gamobar até ao dia 30 de dezembro de 

2022 e serão contactados por e-mail e telefone.   

Se os Vencedores não reclamarem os prémios num prazo máximo de 5 dias consecutivos, após o anúncio do resultado, 

serão desqualificados e, atendendo aos mesmos critérios de seleção, outros vencedores serão encontrados que 

cumpram os critérios acima mencionados serão encontrados pelo Júri. Aos restantes participantes não será enviada 

qualquer notificação.  

A Caetano Motors e Gamobar não tem nenhuma obrigação de notificar o Vencedor por nenhum outro meio para além 

dos já indicados. 

Em caso algum a Caetano Motors e Gamobar será responsável pelos danos ou prejuízos resultantes da atribuição, 

aceitação, gozo, utilização, rejeição e/ou perda do Prémio atribuído no âmbito do presente Passatempo.  

 

PRÉMIOS 

Os prémios serão todos constituídos por:  

• Experiência Odisseias “Portugal Rural”; 

• Um fim-de-semana ao volante de um Peugeot (mediante disponibilidade de stock); 

• Um depósito de combustível na viatura escolhida.   

 

Os prémios são pessoais e intransmissíveis, não podendo ser trocado ou substituído por valor equivalente em 

numerário ou qualquer outro produto ou serviço.  

Os prémios têm que ser levantados na instalação da Caetano Motors e Caetano Gamobar mais próxima, em 

data a acordar.  

 

EXCLUSÃO DA PARTICIPAÇÃO  
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A Caetano Motors e Caetano Gamobar reservam-se o direito de desqualificar, excluindo o participante e recusando a 

atribuição do prémio, às participações que não cumpram os pontos anteriores. São ainda consideradas fraudulentas e 

serão excluídas todas as participações que se enquadrem numa ou várias das seguintes situações:  

- Tenham sido efetuadas por outro meio não especificado pelo regulamento do passatempo;  

- Suspeita de manipulação, modificação, eliminação ou supressão de dados ou programas informáticos associados ao 

passatempo com o intuito de o influenciar de forma incorreta ou injusta para os outros participantes;  

- Suspeita de utilização de programas informáticos, ou quaisquer outros artifícios técnicos (vulgarmente designados por 

“hacking” ou “cheating”), permitindo participações automáticas. As participações consideradas fraudulentas serão 

comunicadas às autoridades competentes, e poderão ser objeto de ação judicial; 

- Realizadas por colaboradores Caetano Motors e Caetano Gamobar ou familiares dos mesmos.  

 

Só serão aceites participações até às 23h59 do dia 16 de dezembro de 2022, considerando o fuso horário UTC/GMT 

+00:00 Europe/Lisbon. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Ao participar no passatempo, são automaticamente aceites as condições do regulamento e acatadas as normas e 

condições nele estabelecidas.  

A Caetano Motors e Gamobar reserva-se ao direito de alterar o regulamento, sempre que entender necessário.  

O participante exime a Caetano Motors e Gamobar de qualquer responsabilidade e manterá a Caetano Motors e 

Gamobar livre de quaisquer reclamações como consequência de danos e prejuízos que possam derivar da atividade que 

levará a cabo relativamente ao prémio concedido.  

O Vencedor autoriza a Caetano Motors e Gamobar a divulgar o seu nome e foto no âmbito de ações de comunicação 

relacionadas com o presente Passatempo, sem que por isso tenham direito a qualquer compensação.  

A Caetano Motors e Gamobar reserva-se ao direito de alterar, suspender ou cancelar este passatempo, caso ocorram 

circunstâncias de força maior.  

O participante que não cumprir com o estipulado no presente Regulamento do Passatempo não terá direito à atribuição 

do prémio previsto.  

Toda e qualquer atuação ilícita e ilegal para obter qualquer vantagem competitiva no decorrer deste passatempo será 

considerada fraudulenta.  

Caso ocorra uma situação não prevista neste Regulamento, a Caetano Motors e Gamobar interpretará o presente 

Contrato de acordo com as regras constante deste Regulamento, reservando-se o direito de efetuar qualquer 

modificação na realização deste passatempo, e prolongá-lo ou suspendê-lo sem qualquer aviso prévio, caso ocorra um 

motivo de força maior. A Caetano Motors e Gamobar não será responsável por qualquer erro, humano ou técnico, que 

possa ocorrer durante o processamento do passatempo, que não resulte de dolo ou mera culpa e exonera-se de 

qualquer responsabilidade daí emergente.  
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As organizações envolvidas na organização do passatempo não se responsabilizam por quaisquer violações de direitos 

de autor e/ou outros atos ilícitos praticados pelos participantes no âmbito do passatempo.  

Todos os títulos de produtos, marcas registadas, gráficos e marcas associadas são marcas registadas e/ou material com 

direitos de autor dos respetivos proprietários. 

 

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

Os participantes, nomeadamente os vencedores:  

- AUTORIZAM, a título gratuito, a recolha e utilização das imagens captadas (vídeo e/ou fotografia) no âmbito da entrega 

do prémio, para fins de divulgação pela CAETANO MOTORS E CAETANO GAMOBAR, nas respetivas redes sociais e sites 

institucionais. 

 


