
Regras Oficiais do Giveaway 
  
Bike Tour Live Love Ride Bike no Minho para dois - Giveaway 
  
NÃO É NECESSÁRIA COMPRA PARA PARTICIPAR OU GANHAR. NULO 
ONDE PROIBIDO OU RESTRITO POR LEI. 
  
NÃO É NECESSÁRIA COMPRA PARA PARTICIPAR OU GANHAR. Para 
participar, inscreva-se para receber por e-mail o boletim informativo da Live 
Love Ride em qualquer evento ou promoção participante desde 1 de dezembro 
de 2020 até 31 de dezembro de 2021. O “Período de Inscrição” para o 
giveaway começa a 1 de dezembro de 2020 e termina em 31 de dezembro de 
2021. Todas as inscrições devem ser recebidas até 23h59 (CST) do último dia 
do período de inscrição. O Promotor não é responsável por inscrições 
atrasadas, perdidas, roubadas, mal direcionadas, não entregues ou ilegíveis 
por qualquer motivo. Inscrições ilegais, ininteligíveis, ilegíveis ou incompletas 
serão desqualificadas. As inscrições passam a ser propriedade do Promotor e 
não serão devolvidas. Limite de uma entrada por pessoa. 
  
Requisitos de elegibilidade. NULO ONDE PROIBIDO OU RESTRITO POR LEI. 
Este giveaway está aberto apenas para pessoas maiores de 18 anos que 
sejam residentes legais de seus respetivos países. Funcionários do Promotor, 
suas afiliadas, subsidiárias, funcionários, agentes ou outros representantes de 
qualquer tipo e seus familiares imediatos não são elegíveis para participar. 
  
Prémio; Probabilidades de ganhar. O vencedor receberá uma viagem para dois 
(2) para o nosso Bike Tour no Minho: The Green Cradle of Portugal, 
consistindo no seguinte: (i) sete dias / seis noites de alojamento em hotel (1 
quarto, ocupação dupla); (ii) uso de uma bicicleta de turismo Scott e 
equipamento de ciclismo apropriado; (iii) café da manhã diário; (iv) 
transferência diária de bagagem; (v) Traslado do aeroporto do Porto para o 
início da excursão e traslado do final da excursão para o aeroporto do Porto; 
(vi); Instruções detalhadas, ajuste da bicicleta e roteiro fornecido antes do 
passeio por um guia local; (vii) utilização de Garmin GPS com trilhas diárias 
pré-carregadas durante o tour; (viii) Seguro de acidentes pessoais durante a 
viagem - Valor de venda aproximado do Grande Prémio: 2780€. O valor real / 
avaliado pode ser diferente no momento da concessão do prémio. As 
especificações do prémio serão exclusivamente determinadas pelo Promotor. 
Nenhum dinheiro ou outra substituição de prémio é permitida, exceto a critério 
do Promotor. O prémio é intransferível. Todas e quaisquer despesas 
relacionadas ao prémio, incluindo, sem limitação, quaisquer e todos os 
impostos federais, estaduais e / ou locais serão de responsabilidade exclusiva 
do vencedor. Não é permitida a substituição do prémio ou a transferência / 
atribuição do prémio a terceiros ou a solicitação do equivalente em dinheiro 
pelo vencedor. Deve estar fisicamente apto para participar de férias ativas de 
bicicleta. As chances de ganhar dependem do número total de entradas 
recebidas. 
  
Seleção e Notificação do Vencedor. O vencedor será selecionado 
aleatoriamente pelo Promotor em ou por volta de 11 de janeiro de 2022. O 



vencedor será notificado pessoalmente, por correio, e-mail e / ou por telefone, 
e tal notificação direcionará o vencedor sobre como resgatar o prémio. Se um 
potencial vencedor de qualquer prémio não puder ser contatado em dez (10) 
dias ou o prémio for devolvido como impossibilidade de entrega, o potencial 
vencedor será desqualificado. Se for necessário selecionar um vencedor 
alternativo, os mesmos procedimentos discutidos acima serão usados para tal 
seleção. O prémio tem a garantia de ser concedido. O PRÉMIO INCLUI 
TODAS AS TAXAS DE ENVIO E TRATAMENTO. OS IMPOSTOS FEDERAIS, 
ESTADUAIS E / OU LOCAIS SÃO DA RESPONSABILIDADE DO VENCEDOR. 
O Promotor não é responsável por quaisquer notificações de seleção ou outras 
comunicações que sejam atrasadas, perdidas, roubadas, mal direcionadas, 
não entregues ou ilegíveis por qualquer motivo. 
  
Lista de vencedores. Os nomes dos vencedores podem ser obtidos enviando 
um envelope endereçado e selado para: Live Love Ride, Trip for Two 
Giveaway, Lista dos vencedores, Rua de Valmarinhas, 31-37, 4445-225 Alfena, 
Portugal 
  
Uso de informações pessoais. O Promotor, suas subsidiárias e parceiros de 
negócios podem usar as informações pessoais (nome, endereço, e-mail) 
fornecidas por você no formulário de inscrição para entrar em contato com você 
para promover seus produtos e serviços. Você pode cancelar a inscrição a 
qualquer momento cancelando a assinatura de e-mails promocionais (consulte 
nossa política de privacidade) ou enviando uma solicitação por escrito para ser 
excluído desta lista de e-mails para: Live Love Ride, remoção da lista de e-
mails, Rua de Valmarinhas, 31-37 , 4445-225 Alfena, Portugal 
  
Termos gerais. Sua participação neste giveaway constitui seu acordo total e 
incondicional e aceitação das Regras Oficiais do Giveaway. Os participantes 
concordam que o Promotor deste giveaway e suas afiliadas, subsidiárias, 
funcionários, agentes ou outros representantes de qualquer tipo não serão 
responsáveis ou responsabilizados por danos ou perdas de qualquer tipo 
decorrentes ou resultantes da entrada neste giveaway, aceitação ou uso de um 
prémio ou qualquer outro assunto relacionado a este giveaway, incluindo, sem 
limitação, reivindicações baseadas em danos à propriedade, ferimentos 
pessoais e / ou morte, direitos de publicidade, difamação ou invasão de 
privacidade. Todas as decisões relacionadas, bem como todas as 
interpretações, destas Regras Oficiais de Giveaways pelo Promotor serão 
finais. 
	


