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Regulamento da Roleta Ofereça Açores Natal 
Participantes 

 
A CCAH – Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, com sede na Rua da Palha n.º4-14, 

freguesia da Sé, 9700-144 Angra do Heroísmo, com NÚMERO ÚNICO DE PESSOA COLETIVA 

512 007 551, vai levar a efeito, de 01 a 23 de Dezembro, uma campanha que denominou de 

”Roleta Ofereça Açores Natal”, inserida na Campanha Ofereça Açores Natal 2019, na qual, 

oferecerá um total de 3.500€ em diversos prémios, como brindes natalícios e vouchers de 

15,00€, 25,00€ ou 50,00€, para utilizar nos estabelecimentos aderentes à campanha Ofereça 

Açores Natal 2019. A presente campanha obedecerá às condições que a seguir se indicam:  

 
1. Descrição, objeto, organização e destinatários 

1.1 A campanha destina-se a todos os Clientes, com idade superior a 18 anos, que efetuem 
compras nas lojas aderentes à campanha de natal 2019 (consulte a lista de lojas aderentes no 
site www.oferecaacores.com, ou nas redes sociais do Ofereça Açores), no período 
compreendido entre os dias 30 de novembro e 22 de Dezembro de 2019, ou até terminarem 
todos os prémios. 

1.2 A participação nesta campanha obriga à aceitação integral do presente regulamento. 

1.3 Para participar nesta campanha, o Participante tem de aceitar o registo da sua participação 
e fornecer os seguintes dados: nome, NIF, nº de cartão de cidadão ou BI e contato telefónico.  

1.4 Os Clientes que pretendam participar na campanha desde já reconhecem, adicionalmente 
e para todos os efeitos, o direito da Organização (leia-se Câmara do Comércio de Angra do 
Heroísmo) poder, em qualquer altura, alterar no todo, ou em parte, o presente regulamento, 
obrigando-se a, nesses casos, tornar explícitas as alterações introduzidas, quer no presente 
documento, como no local junto à Campanha.  

2. Local, datas e horário de funcionamento 
 
2.1 Para participar na campanha, os participantes deverão dirigir-se ao Espaço de Promoção, 
localizado junto ao Teatro Angrense, e apresentar o vale recebido na Loja onde efectuou a 
compra superior a 20,00€. 

 

2.2 A participação tem de ser feita impreterivelmente dentro do prazo da campanha de Natal 
2019, e nos períodos em que a Roleta estará funcional no centro da cidade de Angra do 
Heroísmo. 
 
2.3 Os dias e horários de funcionamento da roleta são: 
Sábados (30 de Novembro; 01, 14 e 21 Dezembro): 10h00-13h00 | 14h00-19h00 
Domingos (01, 08, 15 e 22 Dezembro): 14h00-19h00. 

 

 

http://www.oferecaacores.com/
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3. Participação 
 
3.1 Podem participar nesta campanha todos os Clientes, com mais de 18 anos, que tenham na 
sua posse um vale oficial “Roleta Ofereça Açores Natal”.  
 
3.2 Para obter o vale, basta que tenham feito compras numa das lojas aderentes à campanha 
Ofereça Açores Natal 2019, num valor igual ou superior a 20,00€ (vinte euros). Por cada 
compra de 20€, o cliente recebe um vale, até ao máximo de 3 vales, por compra.  
 
3.3 Os vales devem ser entregues às colaboradoras identificadas no local onde se encontra a 
roleta, junto ao teatro Angrense, juntamente com o talão de compras da loja, que deve vir 
agrafado aos vales. O talão da compra será carimbado, e devolvido ao participante.  
 
3.4 Para que a participação seja considerada válida, o participante tem de rodar a roleta 
conforme instruções da colaboradora. A roleta tem de dar, pelo menos, 3 voltas completas. 
Cada participante terá, no máximo, duas oportunidades, por senha, para cumprir com o 
mínimo de voltas da roleta. 
 
3.5 No caso do participante ter mais que um vale agrafado ao talão de compras, o participante 
tem oportunidade de rodar a roleta até ao total de vales na sua posse (máximo 3 por talão). Se 
lhe sair um prémio, pode aceitá-lo, ou decidir voltar a rodar a roleta, utilizando o(s) restante(s) 
vale(s). O participante não pode optar pelo prémio que prefere, terminando a sua participação 
no último vale que pretender utilizar. Os vales não utilizados, dessa compra, serão inutilizados 
e não voltam à posse do participante.  
 
3.6 No caso de não lhe saírem prémios ao participante após os 3 giros (máximo) a que tem 
direito por compra efetuada, e caso tenha mais senhas para utilizar de outras compras, e se 
assim a colaboradora o indicar, o participante deve voltar para o final da fila de espera e 
aguardar novamente pela sua vez para volta a jogar. 
 
3.7 Toda e qualquer atuação ilícita e ilegal para obter qualquer vantagem competitiva no 
decorrer desta campanha será considerada fraudulenta. 
 
3.8 No caso de participação fraudulenta, a CCAH reserva-se ao direito de excluir o vencedor e 
cancelar as respetivas contrapartidas pela participação. As participações consideradas 
fraudulentas serão comunicadas às autoridades competentes, e poderão ser objeto de ação 
judicial. 
 
4. Prémios 
 
4.1 O prémio atribuído será o indicado durante o funcionamento do equipamento. 
 
4.2. Os prémios da categoria de “Brindes” serão entregues imediatamente. 
 
4.3 Os prémios em forma de “Vouchers”, terão de ser utilizados até ao dia 24 de Dezembro 
nas lojas aderentes à campanha de Natal 2019, cuja lista será fornecida no ato da entrega do 
mesmo. 
 
4.4 Serão sorteados um total de 3.500€ em vouchers, em vales de 15€, 25€ e 50€, sendo 
3.000€ correspondentes ao período entre 29 de novembro e 22 de dezembro, e 500€ o prémio 
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de sorteio final, que se realiza às 11h00 do dia 23 de dezembro de 2019. No caso da totalidade 
dos prémios de 15€, 25€ e 50€ não ser entregue, o valor em falta para completar os 3.000€ 
acumula ao prémio de sorteio final. 
 
4.5 No ato do sorteio será extraído 1 boletim correspondente ao premiado. Além do cupão 
mencionado, irá igualmente ser extraído o respetivo cupão suplente. Não é permitido 
vencedor e suplente em duplicado, devendo a senha que contenha nome repetido voltar à 
tômbola, e realizar-se uma nova extração. Para que os boletins sejam considerados válidos, 
devem estar preenchidos com nome e contacto, em letra legível.   
 
4.6 O Cliente que queira participar na campanha tem de aceitar que os vouchers entregues 
não podem ser objeto de reembolso em momento algum. Ou seja, os vouchers não são 
remíveis em dinheiro após a sua validação para efeitos desta campanha, assim como os 
prémios atribuídos não podem ser devolvidos. O voucher não dá direito a “troco”. Isto é, caso 
a compra fique abaixo do valor do voucher, o cliente não recebe o montante. Caso a compra 
exceda o valor indicado no voucher, o cliente é responsável pelo pagamento do restante valor.  

4.7 O participante deve apresentar o talão de compras referente à senha apresentada. 
 

4.8 A CCAH compromete-se a apresentar na vice-presidência, no prazo de dez dias a contar do 
prazo final da campanha, declaração dos premiados que comprove o recebimento do prémio 
nas seguintes condições: 
a) Declaração assinada, acompanhada de número de identificação fiscal (NIF) ou número 
do Bilhete de Identidade (BI) dos premiados. Sendo premiada pessoa coletiva, será junto 
número do BI da pessoa que assina a declaração e declaração que comprove a qualidade de 
legal representante de pessoa coletiva premiada.  
b) Sendo o premiado menor, a declaração referente ao recebimento do prémio será 
assinado por um dos progenitores, acompanhado de número de Bilhete de Identidade do 
menor, assim como do progenitor. 
 
4.9 Caso, por alguma razão alheia às regras do presente regulamento, ou algum dos 
vencedores não reclamar o seu prémio, o mesmo será entregue a uma IPSS escolhida pelo 
Governo Regional. 
 
4.10 A IPSS escolhida pelo Governo Regional, terá o prazo máximo de 10 dias, após receção da 
informação, para reclamar o seu prémio junto da entidade organizativa. 
 
4.11 Os prémios entregues às IPSS têm um prazo máximo de 10 dias úteis para serem 
utilizados, a contar da data do envio da informação às mesmas. 
 
4.12 Até ao final do prazo legal da liquidação do imposto selo, a requerente compromete-se a 
comprovar perante a Vice-presidência do Governo Regional, a entrega ao Estado das 
importâncias devidas pela aplicação da taxa de imposto de selo de 35% + 10% sobre o valor 
dos prémios. 
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5. PROTEÇÃO DE DADOS 
 
5.1 Para se habilitar ao sorteio final, os concorrentes devem preencher os vales com os seus 
dados (nome, contacto telefónico, email).  
 
5.2 A CCAH, ou terceiros por esta designada, recolhem os dados dos participantes que tenham 
ganho os prémios (concretamente, o respetivo nome, contacto telefónico e email). 
 
5.3 Os dados pessoais recolhidos, serão usados única e exclusivamente para efeitos de 
atribuição do prémio, no estrito respeito e cumprimento pela legislação de proteção dos dados 
pessoais, nomeadamente o RGPD, garantido a CCAH, a segurança e confidencialidade do 
tratamento, bem como os direitos de acesso, retificação, a retirar consentimento e ao 
apagamento dos dados pessoais fornecidos pelo titular dos dados pessoais através do 
endereço eletrónico geral@ccah.eu.  
 
5.4 Os participantes aceitam que o fornecimento dos dados é necessário e obrigatório para 
efeitos de processamento do sorteio e apuramento do vencedor. O vencedor aceita que a 
recolha dos seus dados pessoais é necessária e obrigatória para efeitos de entrega do prémio e 
para efeitos fiscais. 
 
 

mailto:geral@ccah.eu

