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INICIATIVA “férias2” – termos e condições: 

 

1. O promotor é o Monte Santo Resort com sede social em Rua João Paulo II, 8400-566 

Carvoeiro. 

2.  A iniciativa está aberta a todas as pessoas com 18 anos ou mais, exceto funcionários do Monte 

Santo Resort e seus parentes próximos e qualquer pessoa que tenha alguma relação com a 

organização ou júri da iniciativa. 

3. Não há taxa de inscrição, no entanto para se habilitar a participar neste passatempo “férias2” 

necessita efectuar uma reserva de alojamento no Monte Santo Resort diretamente através do 

site www.montesantoalgarve.com ou do departamento de reservas disponível através do 

número 00351 28232100 e reservas@montesantoalgarve.com. 

4. Ao entrar nesta iniciativa o participante aceita e compromete-se com estes termos e 

condições. 

5. A iniciativa decorrerá através do Instagram, Facebook e site do Monte Santo Resort. 

6. A data de encerramento para participação será 30 de dezembro 2022. Após esta data, não 

será admitida entrada de reservas na iniciativa. 

7. O Monte Santo Resort não aceita a responsabilidade por inscrições não recebidas por 

qualquer motivo. 

8. As regras são as seguintes: 

Reserve diretamente entre os dias 26 de junho e 30 de dezembro, para estadias com o mínimo 

de 3 noites, entre 26 de junho e 30 de dezembro de 2022 e fica automaticamente inscrito na 

nossa iniciativa para ganhar umas férias de 7 noites a dois com pequeno almoço no Malcom 

Hotel no Canadá. No caso de não comparência, cancelamento ou alteração de datas da reserva 

para 2023, fica automaticamente excluído.  

9. Quaisquer extras adicionais, como refeições, bebidas, tratamentos de spa, minibar, chamadas 

telefónicas, atividades, transfer e impostos locais, etc., serão cobrados ao vencedor e deverão 

ser pagos no Malcom Hotel no momento do check-out. 

10. O promotor reserva-se o direito de cancelar ou alterar a iniciativa e estes termos e condições 

sem aviso prévio em caso de catástrofe, guerra, distúrbio civil ou militar, ou qualquer violação 

real ou prevista de qualquer lei ou regulamento aplicável ou qualquer outro evento fora do  

controle do promotor. Quaisquer alterações da iniciativa serão notificadas aos participantes 

assim que possível pelo promotor. 
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11. O prémio é o declarado e nenhum dinheiro ou outras alternativas serão oferecidos sendo o 

mesmo não transmissível. O prémio está sujeito à disponibilidade e reservamo-nos o direito de 

substituir por qualquer prêmio por outro de valor equivalente, sem prévio aviso. 

12. O vencedor será escolhido por um juiz independente ou painel de juízes nomeados pelo 

Promotor no dia 15 de janeiro 2023. 

13. O vencedor será notificado por e-mail, telefone ou carta no prazo de 7 dias. Se o vencedor 

não puder ser contatado ou não reivindicar o prémio no prazo de 7 dias a partir da data de 

notificação, o promotor reserva o direito de retirar o prémio do vencedor e escolher um 

vencedor substituto. 

14. O promotor notificará o vencedor e providenciará o prémio. 

15. É responsabilidade do vencedor do prémio garantir que ele tenha a documentação de 

viagem válida em vigor antes da viagem, incluindo passaportes válidos, quaisquer vistos 

relevantes e seguro de viagem. 

16. A decisão do promotor em relação a todos os assuntos relacionados com a iniciativa será 

final e nenhuma correspondência será enviada. 

17. Ao entrar nesta iniciativa, o participante está indicar que concorda com os termos e 

condições. 

18. A iniciativa e os presentes termos e condições serão regidos pela lei portuguesa e quaisquer 

litígios ficarão sujeitos à jurisdição exclusiva dos tribunais portugueses na comarca de Portimão. 

19. O vencedor concorda com a utilização do seu nome e imagem em qualquer material 

publicitário. Quaisquer dados pessoais relativos ao vencedor ou a quaisquer outros participantes 

serão usados exclusivamente de acordo com a legislação de proteção de dados RGPD atual e 

não serão divulgados a terceiros parte sem o consentimento prévio do participante. 

20. Ao entrar na iniciativa concorda em partilhar o seu endereço de email com o Monte Santo 

Resort para receber atualizações regulares por email. Pode retirar seu consentimento a 

qualquer momento contactando o Monte Santo Resort ou removendo a subscrição 

automaticamente em todos os emails. 

21. A entrada na iniciativa será considerada como aceitação destes termos e condições. 

22. Esta iniciativa não é de forma alguma patrocinada, endossada ou administrada por, ou 

associada ao Facebook, Instagram ou qualquer outra Rede Social. Está a fornecer os seus dados 

ao Monte Santo Resort e não a terceiros. As informações fornecidas seriam usadas em conjunto 

com a seguinte Política de Privacidade encontrada em www.montesantoalgarve.com/pt/aviso-

legal/ 
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