
 

REGULAMENTO DO PASSATEMPO PROMOCIONAL FEIRA BOLSA DE 
TURISMO DE  LISBOA (BTL) 2019 

 

 
1ª REGRA - OBJETIVO 
 
Pelo presente regulamento,  BTTB, UNIPESSOAL LDA com domicilio fiscal na Rua General Firmino 
Miguel, nº 3, Torre 2, 1º A/B,  1600-100 LISBOA com o NIF: 502332123  (daqui em diante B THE 
TRAVEL BRAND), organiza um passatempo promocional cuja participação poderá ser acedida por 
todas as pessoas físicas maiores de idade,  que cumpram as condições estabelecidas no presente 
regulamento. B THE TRAVEL BRAND é o promotor e organizador do presente passatempo 
promocional cujo objetivo é a promoção comercial dos serviços de intermediação turística e 
organização de viagens combinadas prestadas pela B THE TRAVEL BRAND.  

 
2ª REGRA  -  DURAÇÃO E ÂMBITO 
 
A vigencia da presente promoção será a partir das 18h00 de 15 de março de 2019 até às 19h00 de 
17 de março  de 2019.   
 
O âmbito territorial do passatempo promocional corresponde ao territorio de Portugal. 
 
A participação no presente passatempo promocional está aberta a qualquer usuario que cumpra o 
presente Regulamento e específicamente as condições de Participação citadas na 3ª Regra.  
 
B THE TRAVEL BRAND reserva o direito de suspender, adiar, cancelar ou modificar o prazo de 
duração anteriormente indicado sempre que existam causas que o justifiquem, dando-se a suficiente 
difusão de tal acontecimento nas redes sociais do organizador.  
 
Igualmente, B THE TRAVEL BRAND reserva o direito a evitar que, sobre este passatempo 
promocional sejam estabelecidos sistemas de especulação de negocios. Para tal finalidade, B THE 
TRAVEL BRAND poderá anular aqueles que estiverem a fazer mau uso da promoção, realizem actos 
fraudulentos ou que prejudiquem outros participantes. No caso em que  B THE TRAVEL BRAND ou 
qualquer entidade que esteja ligada profissionalmente a esta promoção detetem qualquer anomalía 
ou suspeitem que um participante esteja impedindo o normal desenvolvimento da promoção alterando 
ilegalmente o seu registo e/ou participação mediante qualquer procedimento técnico ou informático, 
ou levando a cabo quaisquer actos fraudulentos que contraponham a transparencia da promoção, B 
THE TRAVEL BRAND reserva o direito de anular e inclusivamente de retirar de forma automática a 
todos aqueles participantes que tenham beneficiado de forma direta ou indireta deste tipo de atos 
fraudulentos, podendo inclusive mover acções civis ou penais que possam corresponder. 

 
 

3ª REGRA - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
Podem participar no presente passatempo promocional todas aquelas pessoas físicas de qualquer 
nacionalidade que cumpram os seguintes registos:   
 

1. Ser maior de idade;  
2. Ter residencia habitual em territorio português;   
3. Faciltar os seus dados pessoais ao staff do stand da B THE TRAVEL BRAND sito no recinto 

da feira da BTL e indicar o apartado correspondente do formulario em que inscrevem os seus 
dados e uma frase criativa utilizando as palavras B THE TRAVEL BRAND e o seu destino 
favorito de viagem. 
 

 
 
B THE TRAVEL BRAND reserva o direito de desqualificar os concorrentes no caso de serem 
detetados fraudes na inscrição no passatempo, assim como retirar de forma expressa ou não ter em 
consideração para efeitos da presente promoção aqueles participantes que não cumpram as 
condições do mesmo. 



 
 

4ª REGRA - OPERATIVA DO PASSATEMPO PROMOCIONAL E DESCRIÇÃO DOS 
PRÉMIOS. 

 
4.1 Participação 
 
Os participantes devem facilitar os seus dados pessoais (correctos e reais) ao staff do stand da B THE 
TRAVEL BRAND nas instalações do recinto da feira, incluindo uma frase criativa com as palabras B 
THE TRAVEL BRAND  e o seu destino favorito de viagem.   
 
 
 
4.2 Seleção do vencedor  
 
 
O vencedor será selecionado pelo pessoal da B THE TRAVEL BRAND em Portugal seguindo um 
critério profissional que valorizará a originalidade da frase indicada no ponto 4.1  entre todas as 
pessoas que tenham facilitado os seus dados pessoais (corretos e reais) durante o período 
promocional. 
O vencedor será publicado nas Redes Sociais a partir de 18 de Março de 2019.   
 
 
4.3 Prémio 
 
 

O prémio consiste num SET de malas (3 malas) de varios tamanhos da marca Salvador Bachiller, 
valoradas em  290 euros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B THE TRAVEL BRAND não será responsável por qualquer problema surgido no desfrute do premio, 
derivando expresamente a responsabilidade aos diretos prestatários de serviços. No caso de ser 
necessário, o vencedor deberá enviar as suas reclamações diretamente para o prestador de serviço.  
  
B THE TRAVEL BRAND reserva o direito de substituir o premio por outro de características similares 
de valor igual superior  quando por causas alheias à sua vontade não puder outorgar-se o premio 
previsto. 
 
O premio não poderá ser convertido por qualquer outro produto ou serviço, não é reembolsável  por 
qualquer outro conceito ou pelo seu valor em dinheiro. 
 
O vencedor terá um prazo de 15 dia para proceder à aceitação do premio e demonstrar o cumprimento 
das bases da presente promoção.  
 
Os participantes desta promoção concedem (i) aceitam e dão o seu consentimento à política de 
privacidade da B THE TRAVEL BRAND, assim como (ii) o seu consentimento a titulo gratuito para 
que, no caso de resultar vencedor,  B THE TRAVEL BRAND possa reproduzir e utilizar o seu nome, 



apelidos, cidade de residencia, imagen, em qualquer atividade, em qualquer meio (incluindo a WEB, 
os meios de comunicação, e quaisquer perfís sociais) e sem limitação de tempo ou espaço, 
relacionada com a promoção em que tenha resultado vencedor sem que dita utilização lhe confira o 
direito de remuneração ou benefício algum com exceção derivada à entrega do premio ganho (no 
caso de resultar vencedor).  
 
 
Decorrido o prazo de quinze (15) dias desde a comunicação com o vencedor sem que este tenha 
autorizado o consentimento conforme os pontos (i) e (ii) precedentes,  seja qual for o motivo, o 
resultado do passatempo caducará de forma automátia e sem necessidade de mais aviso e senão 
puder ser atribuido ao 1º suplente ou a 2º suplente, ficará anulado. 
 
 
O premio da presente promoção não poderá ser objeto de troca, alteração, compensação, nem 
cessão.  O vencedor não terá direito a ceder o premio a terceiros. Nem a  B THE TRAVEL BRAND 
nem as agências associadas ou entidades colaboradoras abonarão honorário, despesa ou retribuição 
de qualquer tipo, diferente do premio acordado para o vencedor deste passatempo promocional.  
 
Em caso de impossibilidade manifestada em contatar o vencedor, por erro no dados facilitados pelo 
próprio, falha informática ou qualquer outro motivo alheio,  B THE TRAVEL BRAND  ficará absolvido 
de qualquer responsabilidade e da obrigação de entregar o prémio em questão.  

 
 
5ª REGRA – LIMITES E RESPONSABILIDADES  

É proibida a participação no passatempo promocional os empregado do Grupo Empresarial ÁVORIS 
(conforme a definição de grupo prevista no Código de Comércio) assim como os seus conjugues, 
ascendentes, descendentes, nem aquelas pessoas que tenham paricipado direta ou indiretamente  na 
elboração e/ou desenvolvimento da promoção.  O cumprimento desta regra supõe a perda do premio 
obtido pelo vencedor que ostente tal condição.  

6ª REGRA – GERAL  
 

Se qualquer das condições anteriores resultar contrária ao direito, esta circunstancia não irá afetar o 
restante conteúdo das regras, permanecendo estas plenamente vigentes para os direitos oportunos. 
B THE TRAVEL BRAND é reservado o direito de ou a efetuar alterações neste passatempo 
promocional assim como no premio oferecido, comprometendo-se a anunciar dita alteração através 
do meios que considere oportuno, com a maior rapidez. A participação no passatempo promocional 
implica  a aceitação plena das presentes regras assim como o integro conhecimento das mesmas. 

B THE TRAVEL BRAND fica exonerada de qualquer responsabilidade por danos e prejuizos de toda 
a natureza que possa deber-se pela falta temporal de disponibilidade ou de continuidade do 
funcionamento da WEB mediante na qual se participa na promoção, e em particular, ainda não de 
modo exclusivo, a falha de acesso a distintas páginas, envios de formulários de registo através da 
internet, etc.  

 

7ª REGRA – PROTEÇÃO DE DADOS E DEPÓSITO   
 

Conforme o disposto na normativa vigente em matérias de proteção de dados, informamos que os 
dados que nos facilita por meio do presente formulario serão tratados por  BTTB, UNIPESSOAL LDA 
com domicilo social na Rua General Firmino Miguel, nº 3, Torre 2, 1º A/B,  1600-100 LISBOA e com 
o NIF: 502332123, com a finalidade de gerir a sua participação no presente passatempo organizado 
pela “B the travel brand” . Os dados pessoais aos que se tenha acesso serão tratados durante a 
duração do passatempo.  Neste sentido, “B the travel brand” conservará os dados pessoais uma vez 
terminada a sua participação no passatempo, debidamente bloqueados, durante o prazo de prescrição 
das ações que possam derivar-se da relação mantida com o particpante.   



Para mais informação: https://www.bthetravelbrand.com/legal/politica-de-privacidad 

 
 
9ª REGRA – FORO APLICÁVEL        
 
Para o conhecimento de qualquer litigio que possa ocorrer derivado à interpretação ou aplicação das 
presentes regras, tanto B THE TRAVEL BRAND como os participantes desta promoção são 
submetidos expresamente à jurisdição e competencia dos Tribunais de Lisboa com renuncia expressa 
a qualquer outro foro próprio, que possa ocorrer, entendido sem prejuizo da aplicação do disposto 
com caráter imperativo na normativa de consumidores e usuarios.  
 

 

 

https://www.bthetravelbrand.com/legal/politica-de-privacidad

