
Regulamento do Concurso “Não te tramas na cama da Tramas” 

 

O presente regulamento tem por objetivo o estabelecimento das regras gerais de participação 

no concurso “Não te tramas na cama da Tramas”. 

Duração 

O concurso decorre entre 07/06/2018 e 20/07/2018. 

 

Como participar 

1. Colocar gosto (“Like”) na página de Facebook da Tramas – disponível em 

https://www.facebook.com/Tramasmas/ 

2. Dirigir-se a uma das nossas lojas nas datas indicadas a baixo, tirar uma foto divertida 

no nosso Photo Call a Cama da Tramas 

3. Colar a foto no seu mural com o hashtag #CAMADATRAMAS de forma pública, 

mantendo-a até final do concurso. 

 

Quando: 

Entre 05/07 e 12/07 – Tramas Algarve Shopping, Guia, piso 0 

 

Condições de participação 

1. Apenas serão consideradas as subscrições realizadas a partir de 07 de Junho de 2018. 

Os/As utilizadores/as que selecionem a opção “deixar de gostar desta página” e 

voltem a subscrevê-la, durante o período de inscrições anunciado, serão excluídos do 

concurso; 

2. A participação neste concurso está vedada a utilizadores/as que integrem o quadro de 

recursos humanos da sua entidade promotora; 

3. Ao participar neste concurso, os/as utilizadores/as consentem o tratamento e 

processamento informático dos seus dados pela Tramas. 

 

 

 

 

Dados Pessoais 

1. A Tramas garante que a recolha de dados dos/das utilizadores/as se destina 

exclusivamente à gestão de participações neste concurso, designadamente, para 

efeitos de selecção, registo do/a vencedor/a e entrega de prémios. 

Escolha do/da Vencedor/a 

https://www.facebook.com/Tramasmas/


 

• A fotografia com mais “likes” entre os/as utilizadores/as que cumpram os requisitos 

definidos no campo “como participar” durante o período supracitado será o/a 

vencedor/a. 

Prémio 

• Um vale de 100€ em compras numa das lojas da Tramas, sem data de validade. 

 

Comunicação e Entrega 

 

1. O/A vencedor/a do concurso será notificado/a através de mensagem na rede social 

facebook. Ser-lhe-á depois solicitado o envio dos seus dados de identificação; 

2.  Caso o/a vencedor/a não responda à notificação no prazo de 14 dias, será escolhido/a 

o/a segundo/a utilizador/a com mais “likes” e assim sucessivamente. 

3. A entrega do vale será feita numa loja à escolha do/da vencedor/a. 

 

Alterações 

 

1. A Tramas reserva-se o direito de alterar, sem necessidade de pré-aviso, os termos 

constantes do presente regulamento; 

2. Quaisquer alterações entrarão em vigor imediatamente após a sua publicação em  

https://www.facebook.com/Tramasmas/ 

 

Disposições Finais 

A participação no presente concurso implica o conhecimento e a aceitação, integral e sem 

reservas, dos termos previstos no presente regulamento. 

https://www.facebook.com/Tramasmas/

