
 
 

Regulamento  

Passatempo de Natal 2021 

 

1. O Passatempo de Natal dos Circuitos Ciência Viva decorre entre as 10h00 de 22 de 

dezembro de 2021 e as 17h00 de 6 de janeiro de 2022.  

2. O prémio do Passatempo de Natal 2021 consiste na oferta de 2 noites, numa casa de 

campo tipologia T2 do Refúgio do Raposo (Proença-a-Nova), sem pequeno-almoço. O 

prémio pode ser usufruído de segunda-feira a domingo, em dias seguidos, até 31 de 

dezembro de 2022. O prémio não pode ser usufruído na época de verão compreendida 

entre 1 de julho e 31 de agosto de 2022. 

3. Os participantes deverão:  

a) seguir o perfil dos Circuitos Ciência Viva no Instagram em 

www.instagram.com/circuitoscienciaviva/ e do Refúgio do Raposo em 

www.instagram.com/refugiodoraposo/; 

b) gostar da publicação dedicada a este Passatempo no Instagram dos Circuitos 

Ciência Viva;  

c) responder à questão “O edifício do Centro Ciência Viva da Floresta –Proença-a-

Nova é inspirado no corte transversal de uma árvore. Qual?” nos comentários da 

publicação no Instagram dos Circuitos Ciência Viva e identificar um amigo no 

mesmo comentário;  

Cada participante pode participar as vezes que quiser, desde que identifique amigos 

diferentes em cada comentário. Não serão admitidas participações enviadas fora do 

período estabelecido para o passatempo ou qualquer outra forma de participação que 

desrespeite as condições previstas no presente regulamento. As respostas que não 

cumpram os requisitos exigidos não serão validadas.  

4. Será selecionado apenas um vencedor de entre todas as participações válidas. A 

seleção será feita de forma aleatória na plataforma https://sorteiogram.com/ a 11 de 

janeiro de 2022.  

 

 



 
 

5. A divulgação do premiado será realizada online na notícia do passatempo no site dos 

Circuitos Ciência Viva no dia 11 de janeiro de 2022, bem como nas Instastory do 

Instagram e no Facebook dos Circuitos Ciência Viva. O vencedor será contactado por 

mensagem no Instagram.  

6. O nome do vencedor apurado é enviado ao hotel Refúgio do Raposo, que será 

responsável pela entrega do voucher do prémio. O fornecimento dos dados pessoais 

(nome, e-mail e morada) é obrigatório para efeitos de validação do vencedor e envio do 

prémio. Os dados recebidos são processados e destinam-se ao tratamento deste 

passatempo. 

7. Podem participar no passatempo pessoas com idade mínima de 18 anos residentes 

em Portugal. A participação no passatempo e o acesso ao prémio estão vedados aos 

colaboradores da Ciência Viva e do Refúgio do Raposo. 

8. É-nos reservado o direito de alterar, adiar, encurtar, prolongar ou terminar qualquer 

passatempo a todo o tempo, no caso de ocorrer alguma atividade fraudulenta ou algum 

fator externo, que afete o bom funcionamento do passatempo. Nestas circunstâncias, 

os participantes não terão direito a qualquer tipo de compensação ou explicação.  

9. O Facebook ou o Instagram não patrocina, não está associado nem tem qualquer 

intervenção na administração do passatempo.  

10. O direito ao prémio do passatempo é pessoal e intransmissível, não sendo redimível 

em dinheiro. O vencedor do passatempo não será ressarcido se, por motivos alheios aos 

Circuitos Ciência Viva, não puder usufruir do prémio que eventualmente lhe assista.  

11. Os participantes autorizam os Circuitos Ciência Viva a divulgar os seus nomes e o 

resultado do passatempo no website dos Circuitos Ciência Viva, bem como nas 

Instastory e no Facebook dos Circuitos Ciência Viva.  

12. No âmbito do passatempo, sempre que o participante forneça os seus dados 

pessoais, os mesmos serão tratados pelos Circuitos Ciência Viva para realização de todos 

os procedimentos inerentes à participação no passatempo e receção do prémio.  

13. Os Circuitos Ciência Viva reservam-se o direito de proceder à substituição do prémio 

por outros de igual âmbito e valor no caso de, por motivos alheios à sua vontade, não 

ser possível entregar os prémios anunciados. 
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