1.Passatempo “Edição Vindimas Comboio Presidencial”
O promotor da presente promoção é a Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando
Ginestal Machado, com sede no Complexo Ferroviário do Entroncamento, 2334-909
Entroncamento, doravante designada como Promotora.
A iniciativa é organizada em parceria com a empresa T&M – Trajetórias e Melodias.
O Passatempo “Edição Vindimas Comboio Presidencial” é destinado a divulgar e promover a
página e o património histórico ferroviário através do Facebook da Fundação, disponível em:
https://www.facebook.com/Fundacao.Museu.Nacional.Ferroviario .

2. Duração do Passatempo
a) O Passatempo “Edição Vindimas Comboio Presidencial” decorre de dia 12 de outubro de
2017, às 17h.00 até dia 20 de outubro de 2017, às 13h.00, na página do Facebook da
Fundação disponível em : https://www.facebook.com/Fundacao.Museu.Nacional.Ferroviario

3. Âmbito do Passatempo
O Passatempo irá decorrer em todo o território nacional, podendo nele participar todos os
residentes em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e Açores.

4. Requisitos de Participação
a) Podem participar no Passatempo todas as pessoas singulares residentes em Portugal com
idade igual ou superior a 18 anos, que sejam fãs da página da Fundação Museu Nacional
Ferroviário no Facebook, disponível em :
https://www.facebook.com/Fundacao.Museu.Nacional.Ferroviario , com exceção do
disposto na alínea seguinte.
b) A participação no Passatempo e o acesso ao prémio estão vedados aos colaboradores da
FMNF.
c) A Promotora reserva-se o direito de, a qualquer altura, solicitar elementos que permitam
a verificação dos dados pessoais referidos na alínea a) e b).
d) Ao participar no Passatempo o participante declara que aceita sem reservas as condições
do presente Regulamento.

5. Forma de Participação e Prémios
a) O participante é convidado a enviar uma fotografia do museu no Entroncamento ou
Lousado. Deve ainda completar a seguinte afirmação:” Visitei o Museu Nacional Ferroviário
no Entoncamento (ou Lousado) no dia dd/mm/Ano e o que mais gostei foi….. “ . A foto e a
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frase deverão ser enviados para o e-mail : comunicacao@fmnf.pt. Deverá ainda enviar os
seus dados pessoais (nome completo, morada e idade), bem como contacto de e-mail.
b) Ao enviar a foto e a frase o participante admite e assume que os mesmos são originais e
de sua autoria, sendo o único detentor de direitos de autor sobre o material enviado.
c) Cada participante só pode participar uma única vez.
d) O participante cede os direitos da foto e da frase à Promotora para utilização em
materiais promocionais e de divulgação dos caminhos-de-ferro e do Museu Nacional
Ferroviário. O participante responsabiliza-se por indemnizar a Promotora no caso de alguma
reclamação relacionada com direitos de autor ou de outro tipo.
e) Será apurado um vencedor que obterá com prémio um convite duplo, para a viagem do “
The Presidential”, Edição Vindimas no dia 29 de outubro de 2017. O nome do vencedor será
divulgado até 3 dias úteis após o final do passatempo na página de Facebook da Promotora
disponível em : https://www.facebook.com/Fundacao.Museu.Nacional.Ferroviario.
f) Será apurada como vencedora a foto e frase escolhida por um júri constituído por
elementos da Fundação Museu Nacional Ferroviário que avaliará a qualidade e originalidade
das participações válidas.

6. Entrega de Prémios
A Promotora contactará o premiado, via mensagem eletrónica, solicitando as indicações
necessárias, para usufruto do mesmo.
Relativamente ao prémio atribuído, a Promotora não poderá de qualquer forma proceder a
trocas ou substituições.
7. Participações Válidas
Para que a participação no Passatempo seja válida, o participante tem que ter cumprido as
disposições do presente Regulamento.

8. Condições de exclusão
Qualquer incumprimento das condições constantes do Regulamento pode dar origem à
exclusão do participante e à recusa da atribuição do prémio por parte da Promotora, mesmo
que o nome do participante tenha sido divulgado no site como premiado.
Mais ainda, serão excluídas da participação no Passatempo, sem aviso prévio, todas as
participações que, nomeadamente, estejam numa ou em várias das seguintes condições:
- Participação com recurso a dados falsos, imprecisos ou incompletos;
- Suspeita de manipulação, modificação, eliminação ou supressão de dados ou programas
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informáticos associados ao Passatempo com o intuito de o influenciar de forma incorrecta
ou injusta para os outros participantes;
- Suspeita de utilização de programas informáticos, ou quaisquer outros artifícios técnicos
(vulgarmente designados por “hacking” ou “cheating”), permitindo participações
automáticas ou de outro tipo ;
- Suspeita de manipulação da Aplicação Facebook;
- Suspeita de participação por parte do mesmo indivíduo, ainda que com dados de registo
diferentes.
A Promotora reserva-se o direito de excluir participantes por suspeita de alguma anomalia
ou interferência conforme decorre das condições de exclusão.

9. Outras condições
A Promotora reserva-se o direito de terminar, alterar, encurtar, atrasar ou prolongar este
Passatempo a todo o tempo, no caso de ocorrer alguma actividade ilegal ou fraudulenta ou
algum facto externo, fora do controlo da organização, que afete o bom funcionamento do
Passatempo. Nestas circunstâncias, os participantes não terão direito a qualquer tipo de
compensação. Qualquer decisão da Promotora neste âmbito será publicada na página de
Facebook da promotora disponível em :
https://www.facebook.com/Fundacao.Museu.Nacional.Ferroviario
A Promotora não poderá ser responsabilizada por quaisquer incidentes que ocorram após a
atribuição dos prémios aos participantes, nem tem qualquer responsabilidade por quaisquer
danos físicos ou prejuízos sofridos pelos participantes aquando do gozo do prémio recebido.
A Promotora não suportará quaisquer custos associados ao gozo dos prémios, para além dos
que sejam expressamente indicados.
A Promotora exclui qualquer responsabilidade por danos e prejuízos de toda natureza que
possam dever-se à falha temporal de disponibilidade ou de continuidade do funcionamento
do Passatempo mediante o qual se participa na promoção, o defraudamento da utilidade
que os utilizadores possam atribuir ao mesmo e, em particular, ainda que não de modo
exclusivo, à falha de acesso à aplicação Facebook.
A Promotora não se responsabiliza pelo funcionamento da plataforma Facebook, nem pelos
serviços de ligação à Internet, nomeadamente pelo intervalo de tempo decorrente entre o
envio da resposta e o seu registo do lado do sistema informático de suporte.
A Promotora não será responsável por participações não recebidas, não reconhecidas ou
atrasadas, as quais não serão tidas em conta para efeitos do Passatempo.
Todas as formalidades constantes do presente regulamento são absolutamente
determinantes para a atribuição de qualquer prémio nele previsto, pelo que a respectiva
preterição ou incompletude implicará sempre a exclusão dos participantes.
Qualquer reclamação ou esclarecimento poderá ser obtido através do email
:comunicacao@fmnf.pt.
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Qualquer participante autoriza a Promotora a divulgar o seu nome, foto e frase enviada para
quaisquer fins de informação do presente Passatempo, sem que isso lhe dê direito a
qualquer compensação.

10. Política de Privacidade
O participante toma conhecimento e concorda com o envio dos seus dados para utilização e
tratamento para fins de personalização e configuração do Passatempo.
A Promotora garante a confidencialidade dos dados pessoais dos participantes. O
fornecimento dos dados pessoais é necessário para poder participar nesta promoção, bem
como para a sua correta gestão e entrega dos prémios e acontece através da plataforma do
Facebook. Só serão consideradas participações com dados corretos. Os dados recebidos são
processados e tratados de acordo com a Lei 67/98 da Protecção de Dados Pessoais e
destinam-se ao tratamento desta promoção ficando garantido, nos termos da lei, o direito
de acesso, rectificação e eliminação.

Ao fornecer os seus dados pessoais, o concorrente declara que os mesmos são verdadeiros.
O participante poderá aceder aos seus dados a qualquer momento, para sua alteração ou
eliminação futura, bastando para tal contactar a Promotora através do email
comunicacao@fmnf.pt , ou por correio, através do envio de carta para a morada abaixo
indicada, indicando como referência “Ref. Protecção de dados” .
Alerta-se, ainda, que a rectificação e eliminação dos dados, será apenas e só referente à
marca Fundação Museu Nacional Ferroviário e não a outras marcas do portfolio da
Promotora.
Os contactos da Promotora para efeitos do presente Passatempo são os seguintes:
PASSATEMPO “Edição Vindimas Comboio Presidencial”
Fundação Museu Nacional Ferroviário
Rua Eng. Ferreira de Mesquita, nº1 A
Complexo Ferroviário do Entroncamento
2330-152 Entroncamento
T: +351 249130382
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