
TERMOS & CONDIÇÕES DO PASSATEMPO
1. As participações no passatempo Big Night In da Cockburn’s são regulamentadas
perante estes termos e condições e a quaisquer condições definidas pelo promotor
(Symington Family Estates, LDA.).

Elegibilidade:
2. Podem participar neste passatempo todos os indivíduos residentes em Portugal
Continental e Ilhas com idade igual ou superior a 18 anos, que reconheçam e aceitem
todos os pontos do presente regulamento. A participação não requer a compra de
qualquer produto. As participações são limitadas por pessoa.

3. Colaboradores do promotor, qualquer empresa envolvida ou associada a este
passatempo, empresas afiliadas, bem como família direta (cônjuge, pais e irmãos) e
membros da família de cada um dos colaboradores não são elegíveis para participar no
passatempo. O promotor reserva o direito de verificar a elegibilidade de todos os
participantes.

 Mecânica:
4. Para participar, é necessário o acesso à Internet:

a. Ir a https://bignightin.cockburns.com/pt, preencher o formulário e responder à
questão.

5. Todas as informações requisitadas devem ser fornecidas para que a participação seja
válida. Participações que não cumpram todos os pontos descritos neste regulamento
serão desqualificadas. As participações são limitadas por pessoa.

6. O passatempo tem início a 03 de maio de 2021 até às 23h59 do dia 31 de julho de
2021.

7. A participação não requer a compra de qualquer produto.

  Detalhe de prémios e sorteio:
8. Este é um sorteio mensal com um total de 30 prémios.

9. Durante o período promocional será realizado 1 sorteio mensal e, após os 3 meses,
um sorteio final de “limpeza” no dia 20 de agosto de 2021. Todos os prémios não
ganhos ou não reclamados durante os sorteios mensais, estarão disponíveis para
serem ganhos no sorteio final de “limpeza”, sendo que todas as participações registadas
durante o período promocional serão incluídas neste sorteio. O primeiro sorteio mensal



será realizado a 01 de junho de 2021 (relativo ao período de 01 a 31 de maio). Os
sorteios seguintes serão realizados numa segunda-feira para as participações
registadas nos 30 dias anteriores, até às 23:59:59 do domingo em questão.

10. Os vencedores serão selecionados e notificados via e-mail, até 14 dias após o
término do passatempo. Este e-mail irá incluir todos os detalhes do prémio.

11. O total de prémios disponíveis é o seguinte:

a) 10 Cabazes Cockburn’s Big Night In por mês

b) 1 noite para duas pessoas num hotel no Porto + 1 experiência para duas
pessoas nas caves da Cockburn’s:

I. Estadia para duas pessoas no Porto

II. Visita para duas pessoas às caves Cockburn’s

III. Prova de vinhos VIP para duas pessoas

IV. Picnic Cockburn’s para duas pessoas

V. Quaisquer custos adicionais serão suportados pelo vencedor

VII. Os prémios deverão ser reclamados dentro de 30 dias após a data de
notificação ao respectivo vencedor.

12. Os prémios serão enviados até 28 dias após a data de notificação ao vencedor.

13. O prémio 11b deve ser reclamado dentro de 28 dias após notificação.

14. O prémio 11b. só pode ser usufruído de acordo com as políticas em vigor do
Governo Português.

15. O promotor reserva o direito, a seu critério absoluto, de substituir um prémio
semelhante, de valor equivalente ou superior, ou alterar o prémio, se necessário.

16. Os prémios não são transferíveis, reembolsáveis nem convertíveis em dinheiro.

17. Qualquer questão relativa ao presente regulamento pode ser enviada pela carta
registada para: Passatempo Cockburns, Symington Family Estates, LDA., Travessa
Barão de Forrester 86, Apartado 26, 4431-901 Vila Nova de Gaia, Portugal.

A lista completa dos vencedores pode ser obtida através do envio de uma carta
registada para o promotor (morada indicada em baixo), até ao dia 31 de agosto de 2021
com o assunto “Cockburn’s Big Night In Portugal”.

Geral:
18. A Cockburn’s Port não será responsável por participações não recebidas, não
reconhecidas ou atrasadas, as quais não serão tidas em conta para efeitos do
passatempo.



19. Todas as participações devem ser realizadas diretamente pelo participante.
Qualquer participação que recorra a métodos que envolvam automatismos não serão
consideradas.

20. O promotor não garante acesso contínuo e ininterrupto ou seguro à plataforma na
qual o passatempo ocorre. Inúmeros fatores fora do controle do promotor podem
interferir na sua operação. Nenhuma responsabilidade será aceite por quaisquer
dificuldades na entrada ou por quaisquer entradas atrasadas ou corrompidas.

21. O promotor não será responsável por códigos promocionais danificados, ilegíveis ou
inutilizáveis devido à maneira como o produto foi manuseado.

22. O promotor não será responsabilizado caso os vencedores providenciem dados de
contacto errados, impedindo o contacto no momento de comunicação ou atribuição do
prémio.

23. No caso de qualquer disputa em relação ao passatempo, a decisão do promotor é
final e nenhuma correspondência ou discussão será considerada.

24. O promotor reserva o direito de excluir, sem aviso prévio, as participações efetuadas
com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou incompletos, ou com condutas
contrárias ao espírito destes termos e condições.

25. O promotor tomará todas as medidas razoáveis para evitar causar decepção
indevida aos consumidores, mas reserva-se o direito de alterar o presente regulamento
a qualquer momento, passando o mesmo a ser válido a partir da data de upload; assim
como encerrar o passatempo a qualquer momento.

26. Os vencedores podem ser solicitados a participar de qualquer promoção que
acompanhe ou resulte deste passatempo. Ao entrar, o participante cede ao promotor os
direitos autorais completos e todos os outros direitos de propriedade intelectual, em
qualquer material promocional, de publicidade e similares que surjam ou estejam
relacionados a este passatempo. O promotor reserva o direito de desqualificar qualquer
indivíduo que considere violar a operação da promoção ou destes termos e condições,
de maneira antidesportiva ou perturbadora. Qualquer tentativa deliberada de violar a
operação legítima do passatempo pode ser uma violação da lei criminal e civil e, se tal
tentativa for feita, o promotor reserva o direito de solicitar danos a essa pessoa na
extensão máxima permitida por lei. A falha do promotor em aplicar qualquer um destes
Termos e Condições não constituirá uma renúncia a essa disposição.

Privacidade:
27. No âmbito do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), o controlador
de dados em relação a quaisquer dados pessoais que possam ser coletados dos
participantes como resultado da sua participação neste passatempo é Symington Family
Estates LDA.



28. As informações recebidas serão usadas apenas para fins de entrada neste
passatempo e para efeitos de comunicação da Cockburn’s. Não será divulgado a
terceiros, exceto onde for absolutamente necessário para cumprir o prémio oferecido.

29. Ao participar neste passatempo, o participante garante que todas as informações
enviadas são verdadeiras, atuais e completas.

30. Qualquer informação enviada pelo participante deve ser pessoal e própria. O
participante garante que as informações enviadas e/ou distribuídas não infringem a
propriedade intelectual, a privacidade ou quaisquer outros direitos de terceiros.

31. O promotor garante a confidencialidade dos dados pessoais fornecidos, sendo que
estes serão usados de acordo com a legislação atual de proteção de dados em vigor
em Portugal.

 Responsabilidades:
32. Exceto onde proibido, os participantes concordam que: (1) todas e quaisquer
reivindicações, julgamentos e prémios devem ser limitados aos custos reais incorridos,
incluindo os custos associados à inscrição nesta promoção, mas em nenhum caso,
honorários advocatícios; e (2) em nenhuma circunstância os participantes terão
permissão para obter prémios, e os participantes por meio deste renunciam a todos os
direitos de reclamação, danos indiretos, punitivos, incidentais e consequenciais ou
quaisquer outros danos, exceto despesas reais e quaisquer e todos os direitos de ter
danos de outra forma aumentados. Sujeito à cláusula 32, e sujeito a qualquer
responsabilidade decorrente de sua fraude ou deturpação fraudulenta, a
responsabilidade do promotor por reivindicações relacionadas a esta promoção é
limitada a um máximo de mil euros.

33. O Promotor e empresas associadas não serão responsáveis por qualquer doença,
lesão, dano ou perda (incluindo, sem limitação, perda indireta, especial ou
consequencial ou perda de lucros), despesas ou danos sofridos (decorrentes ou não de
negligência de qualquer pessoa) em relação aos prémios ou aceitar ou usar o prémio,
exceto por qualquer responsabilidade que não possa ser excluída por lei (incluindo
danos pessoais, morte e fraude), caso em que essa responsabilidade é limitada ao
mínimo permitido por lei.

34. Todas as questões relativas à construção, validade, interpretação e exequibilidade
destes Termos & Condições serão regidas e interpretadas de acordo com as leis em
vigor em Portugal.

32. O promotor não suportará quaisquer custos associados ao gozo dos prémios, para
além dos previstos.

33. O promotor não poderá ser responsabilizado por incidentes que ocorram após a
atribuição dos prémios aos participantes, nem terá qualquer responsabilidade por
quaisquer danos físicos ou psicológicos sofridos pelos participantes aquando do gozo
do prémio recebido.



O promotor:
35. O promotor deste passatempo é Symington Family Estates, LDA., Travessa Barão
de Forrester 86, Apartado 26, 4431-901 Vila Nova de Gaia, Portugal.

Porto, abril 2021


