Regulamento de Participação
Passatempo “Ai meu rico Santo Antoninho”
1 - Entidade responsável pela campanha

O SALDANHA RESIDENCE, com morada na Avenida Fontes Pereira de Melo, 42-E,1050-250
Lisboa, levará a efeito de dia 12 a 24 de Junho, uma ação promocional denominada por “Ai meu
rico Santo Antoninho”.
2 - Período de duração e destinatários da campanha

A acção destina-se a todos os clientes que entre o dia 12 a 24 de Junho de 2018 queiram
participar na iniciativa.
O desafio passa por escrever uma rima com as expressões “Ai meu rico Santo Antoninho” e
“Saldanha Residence”.

Para garantir justiça na igualdade de circunstâncias de participação, esta ação destina-se apenas
aos clientes do Saldanha Residence sendo, portanto, interdita a participação por parte de sócios,
administradores e colaboradores da entidade gestora, sócios administradores, gerentes e
colaboradores das lojas que constituem o Saldanha Residence.

3 - MECANICA DA AÇÃO

A ação consiste em desafiar clientes do Saldanha Residence a criarem uma rima com as expressões

“Ai meu rico Santo Antoninho” e “Saldanha Residence”.
Na zona da restauração encontra-se um manjerico tamanho XL com uma caixa acrílica devidamente
decorada para os clientes colocarem as quadras.

O suporte em papel para escrever a quadra, encontra-se junto à referida caixa. Deverão preencher os
dados necessários para serem contactados no caso de ser escolhida a sua quadra.

SALDANHA RESIDENCE
Avenida Fontes Pereira de Melo, 42 E – 1050 250 Lisboa
Telf: 213 510 100 / Fax: 213 510 109

4 – OFERTAS

O Saldanha Residence oferece ao autor da quadra vencedora 1 vale de refeição de 25,00€ em
cada um dos restaurantes do Saldanha Residence aderentes ao passatempo: Crave; D’vina Gula;
Il Giardinetto; Jeronymo; Joshua’s Shoarma; La Piadina; Noori; Ôba; Red.
Os vales têm a validade de 31/07/2018.

5 – ESCOLHA DA QUADRA VENCEDORA

A quadra vencedora é escolhida por um elemento da administração do Saldanha Residence e um
elemento da empresa organizadora da acção.

6 – COMUNICAÇÃO DO VENCEDOR / DADOS PESSOAIS
A comunicação do vencedor da ação é feita até ao dia 30/06/2018 através da página de Facebook do

Saldanha Residence com o post da rima vencedora e através de e-mail, chamada telefónica ou SMS
para o vencedor.
Os dados pessoais (nome, telefone e email) serão utilizados meramente para contacto com o vencedor,
respeitando a legislação aplicável no âmbito do novo RGPD.

7 – ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO
A participação neste passatempo significa, por parte do participante, a aceitação integral do presente
regulamento,

que

se

encontra

disponível

no

website

do

Saldanha

Residence

(www.saldanharesidence.com). Todos os pontos do presente regulamento poderão ser alterados a
qualquer momento sem aviso prévio, sendo no entanto as alterações devidamente publicitadas.

Lisboa, 11 de Junho de 2018

SALDANHA RESIDENCE
Avenida Fontes Pereira de Melo, 42 E – 1050 250 Lisboa
Telf: 213 510 100 / Fax: 213 510 109

