
 
REGULAMENTO 

  CONCURSO DA IV CORRIDA 

FARMACÊUTICA/CAMINHADA GS 
 

 

 

APRESENTAÇÃO DA INICIATIVA 

No âmbito da promoção de hábitos de vida saudáveis e da prática de exercício físico, a Secção 

Regional do Sul e Regiões Autónomas (SRSRA) da Ordem dos Farmacêuticos organiza a quarta 

edição da Corrida Farmacêutica/Caminhada Geração Saudável. 

DESTINATÁRIOS 

 O presente concurso é dirigido a todos os seguidores da página de Facebook da SRSRA; 

Os colaboradores da SRSRA não podem participar no Concurso referente ao presente 

regulamento. 

DURAÇÃO E MOLDES DO CONCURSO 

 O Concurso envolverá três fases que correspondem a três publicações diferentes no 

Facebook, estando o concurso aberto a participações a partir da data de divulgação de 

cada fase no Facebook da SRSRA, com a duração de 24 horas; 

 Para participar em cada um dos momentos do concurso, os participantes devem 

responder à questão colocada na publicação; 

 No caso de questões que obriguem a uma resposta específica, apenas as respostas 

consideradas corretas serão consideradas para efeitos de atribuição do prémio; 

 As respostas devem ser registadas na publicação do concurso em formato de 

comentário. 

PRÉMIO 

 O vencedor de cada fase distinta irá ganhar quatro inscrições para a IV Corrida 

Farmacêutica/Caminhada Geração Saudável; 

 Cada participante só poderá ser premiado uma única vez durante o período vigente do 

concurso; 

 O vencedor de cada um dos momentos do concurso não será ressarcido se, por motivos 

alheios à SRSRA, não puder usufruir do prémio; 

Os vencedores autorizam a SRSRA a divulgar os seus nomes e o resultado de cada um dos 

momentos do concurso na página oficial do Facebook da SRSRA; 

 

 



 
REGULAMENTO 

  CONCURSO DA IV CORRIDA 

FARMACÊUTICA/CAMINHADA GS 
 

 

ELEGIBILIDADE PARA RECEBER O PRÉMIO 

 Por cada questão colocada, em cada uma das três fases do concurso, será premiado 

um seguidor da página de Facebook da SRSRA que responder com um comentário 

considerado válido pela SRSRA na publicação.  

 Se um vencedor de uma das fases do concurso voltar a concorrer numa fase posterior, 

a sua participação não será considerada para efeitos de sorteio; 

 O vencedor de cada uma das fases do concurso será selecionado de forma aleatória 

pelo Facebook, através do programa List Randomizer; 

 O vencedor do prémio será contactado via Facebook, através de mensagem privada, 

pela SRSRA. Posteriormente, o vencedor deverá enviar uma mensagem privada para o 

Facebook da SRSRA com os dados requeridos pela SRSRA até ao dia 25 de setembro. 

O incumprimento de qualquer uma das regras de elegibilidade descritas no presente 

Regulamento do Concurso da IV Corrida Farmacêutica/Caminhada Geração Saudável exclui o 

vencedor do concurso. Nesta situação a SRSRA reserva-se no direito de não realizar qualquer 

procedimento extraordinário para o apuramento de um novo vencedor.   

DESCLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 Serão desclassificados os participantes do concurso que apresentem as suas 

respetivas participações fora do prazo estabelecido para esse efeito; 

 Serão desclassificados os participantes do concurso que não cumpram os critérios 

de elegibilidade do concurso; 

 Serão desclassificados todos os participantes do concurso com respostas inválidas 

ou incorretas, em qualquer uma das fases do concurso; 

 Serão automaticamente desclassificados os participantes que recorram à criação de 

páginas de Facebook falsas. Nestes casos, a SRSRA eliminará da respetiva 

publicação do concurso todas as participações de participantes desclassificados; 

 A decisão da SRSRA de excluir uma participação é irrecorrível. 

ALTERAÇÕES ÀS NORMAS DO CONCURSO 

 A SRSRA reserva-se no direito de efetuar alterações ao presente regulamento em 

qualquer fase do concurso.  

TERMOS E CONDIÇÕES 

 À participação no concurso está inerente o pressuposto que, todos os participantes 

assumem que leram e concordam com o disposto no presente Regulamento; 
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 Ao participar no concurso, todos os participantes autorizam a SRSRA a publicar, 

promover ou editar quaisquer comentários submetidos a concurso. 

 

 A SRSRA não irá prestar qualquer esclarecimento adicional sobre o método de seleção 

dos vencedores, para além do referido no presente Regulamento. 

RESPONSABILIDADE 

 A SRSRA pode, a qualquer momento e livremente, cancelar o concurso, sem que dessa 

ação decorra qualquer obrigação de indemnizar ou compensar os participantes; 

 Todos os conteúdos partilhados pelos participantes são da inteira responsabilidade 

destes, pelo que em nenhuma circunstância poderá a SRSRA ser responsabilizada pelos 

conteúdos; 

 A SRSRA não é responsável pela impossibilidade de participação no concurso devido a 

falhas ou erros de rede ou mau funcionamento do Facebook. 

CASOS OMISSOS 

A resolução dos casos omissos resultantes do presente regulamento será da 

responsabilidade da SRSRA.  

 

Lisboa, 15 de setembro de 2017 

  

  


