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REGULAMENTO - PASSATEMPO “CARTA AO PAI NATAL”

O Pingo Doce – Distribuição Alimentar, S.A., com sede na Rua Actor António Silva 7 1649-033, 
Lisboa, pessoa colectiva n.º 500829993, doravante identificada como Pingo Doce, irá promover um 
Passatempo denominado “Carta ao Pai Natal”, estando sujeito aos seguintes termos e condições:

1. MECÂNICA DO PASSATEMPO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1.1 O Passatempo destina-se a residentes em Portugal Continental que, à data da participação, 
tenham até 12 (doze) anos de idade.

1.2 O presente Passatempo realiza-se entre 24/11/2019 e 10/12/2019 nas 22 lojas Pingo Doce 
que se indicam: 
BRAGA – HIPER (Quinta dos Congregados, S. Victor - 4710-427 Braga), AVEIRO – HIPER (Estrada Nacional 
109 - Esgueira, 3800-042 Aveiro), BARREIRO – HIPER (Avenida das Nacionalizações - Parque Industrial da 
Quimigal, Lavradio 2835-807 Barreiro), P. DE VARZIM – HIPER (Lugar de Gandra, Argivai - 4490 Póvoa Varzim), 
TELHEIRAS – HIPER (Rua Projectada à Azinhaga dos Ulmeiros 1600-776 Lisboa), FORUM SINTRA – HIPER (IC-19 
Alto do Forte 2735-018 Rio de Mouro), STA. MARIA DA FEIRA – HIPER (Vila Boa - 4520 Santa Maria da Feira), 
BELA VISTA – HIPER (Av. Santo Condestável Via Central de Chelas 1900-806 Lisboa), ODIVELAS – HIPER (Estrada 
da Paiã - Centro Comercial Odivelas Parque 2675-468 Odivelas), PENAFIEL – GUILHUFE (Quinta da Lagarteira - 
Guilhufe - 4560-144 Penafiel), CALDAS DA RAINHA - EST. TORNADA (Estrada da Tornada - Lavradio 2500-315 
Caldas da Rainha), GUARDA (Quinta do Camalhão - Bairro de São Domingos, 6300-804 Guarda), BRAGANÇA 
(Rua Coronel Teófilo de Morais - Zona Industrial das Cantarias. 5300-427 Bragança), MIRANDELA (Avenida da 
Galiza - Lugar de Telheiros, 5370-203 Mirandela), ABRANTES (Avenida 14 de Junho - Encosta da Barata 2200-
298 Abrantes), PORTO DE MÓS (IC 2 , Km 107,4. Chão da Feira - Calvaria de Cima 2480-055 Porto de Mós), 
SANTARÉM (Estrada de S. Domingos (EN 365) - Lugar de S. Domingos 2005-542 Santarém), ALVERCA (Estrada 
Nacional Nº 10 - Quinta da Verdelha - Alverca Retail Park 2615-377 Alverca), ÉVORA (Estrada Nacional nº 
114, Km 4,5 7000-172 Évora), LAGOS MARINA (Estrada Nacional nº 125 - Lugar do Molião 8600-335 Lagos), 
LOULÉ MAR SHOPPING (Centro Comercial Marshopping Loulé 8135-182 Almancil), FARO PENHA MEGA (Rua 
Monsenhor Henrique Ferreira da Silva, Lote.5, loja 22 8005-329 Faro)

1.3 O desafio do Passatempo consiste em escrever uma carta ao Pai Natal e fazer um desenho 
alusivo ao Natal. Para esse efeito, os participantes deverão utilizar exclusivamente as cartas 
disponibilizadas nos folhetos de Brinquedos do Pingo Doce.

1.4 As cartas deverão ser colocadas até 10/12/2019 nos marcos disponíveis em qualquer uma das 
22 lojas do Pingo Doce indicadas na cláusula 1.2.

1.5 A participação no presente Passatempo apenas é admitida a menores que sejam autorizados 
pelos respectivos representantes legais. Apenas serão admitidas ao Passatempo as participações 
que contenham os campos das cartas preenchidos com a informação solicitada acerca do 
participante, do seu legal representante e da autorização prestada para o tratamento de dados de 
acordo com os termos da Política de Privacidade aplicável.

1.6 As cartas que não cumpram os requisitos impostos pelo presente Regulamento serão excluídas 
do Passatempo e eliminadas.

1.7 Não serão aceites nas lojas quaisquer cartas após o dia 10/12/2019.

1.8 O Pingo Doce não assume qualquer responsabilidade por cartas que não sejam colocadas nos 
marcos disponibilizados nas lojas exclusivamente para este Passatempo.
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2. SELEÇÃO DO VENCEDOR E PUBLICAÇÃO

2.1 Todas as participações que, no decorrer do presente Passatempo, cumpram, simultânea e 
integralmente, todas as regras previstas no presente Regulamento serão consideradas como finalistas 
e serão posteriormente analisadas e avaliadas por um Júri constituído para o efeito.

2.2 A decisão relativa à escolha dos vencedores caberá a um júri do Pingo Doce. Serão eleitos 22 
(vinte e dois) vencedores que apresentem os desenhos e textos considerados mais criativos, sendo 
seleccionado 1 (um) vencedor por cada loja.

2.3 A determinação das participações vencedoras do presente Passatempo será decidida por um 
Júri constituído por representantes do Pingo Doce, que terá em consideração os seguintes fatores:
a) A criatividade na elaboração da carta e do desenho;
b) Integral conformidade da participação para com as regras estabelecidas no presente 
regulamento.

2.4 A decisão do Júri será comunicada aos vencedores até ao dia 16/12/2019 através de contacto 
telefónico.

2.5 A decisão do Júri no âmbito do presente Passatempo é soberana e não admite recurso.

3. PRÉMIOS

3.1 Para cada uma das 22 (vinte e duas) participações vencedoras será atribuído um cartão presente 
Pingo Doce no valor de 50€, destinado a ser utilizado na compra de Brinquedos no Pingo Doce.

3.2 Os prémios objecto do presente Passatempo são pessoais e intransmissíveis, não sendo 
redimíveis em dinheiro.

3.3 Após comunicação aos vencedores do presente Passatempo, estes obrigam-se a proceder à 
confirmação e ao levantamento do respectivo prémio dentro do prazo de 15 dias, junto da loja que 
lhe for indicada para o efeito.

3.4 Findo o prazo supra descrito sem que tenha existido aceitação expressa do prémio pelo 
vencedor do presente Passatempo ou levantamento do mesmo na loja, a sua participação será 
excluída do Passatempo, sendo o respectivo prémio atribuído ao participante que tenha sido 
seleccionado em segundo lugar e assim sucessivamente.

3.5 O Pingo Doce reserva o direito de proceder à exclusão de quaisquer participações que, de 
alguma forma, sejam contrárias à lei, inapropriadas ou ofensivas dos bons costumes, que possam 
violar de direitos de terceiros, sejam fraudulentas ou, por qualquer forma, abusivas.

3.6 O Pingo Doce reserva-se no direito de terminar, alterar, encurtar, atrasar ou prolongar este 
Passatempo, no caso de ocorrer alguma actividade ilegal ou fraudulenta, ou algum factor externo, 
fora do seu controlo, que afecte o regular funcionamento do Passatempo, não tendo os participantes 
direito a qualquer tipo de compensação.

3.7 A participação no Passatempo implica a aceitação, pelos participantes, dos termos e condições 
previstas no presente regulamento.

3.8 O incumprimento de qualquer das condições constantes deste Regulamento pode dar origem à 
exclusão de uma participação.

3.9 O Pingo Doce reserva-se no direito de alterar o presente regulamento, a qualquer momento, 
sempre que entender necessário, tornando-se as alterações efectivas após a sua publicação.


