
 

5 de Janeiro de 2023 

 

REGULAMENTO 

Giveaway Facebook de 1 Noite num hotel para 2 Pessoas  

 Os supermercados Mercadinhos Adriano – Supermercados S.A., no âmbito de 

promover o Giveaway “ 1 Noite num hotel…”, conforme se enumera: 

01. O Giveaway decorrerá de 6 Janeiro 2023 a 22 de Janeiro 2023, na rede social Facebook 

Mercadinhos Adriano Supermercados S.A. 

02. Todos aderentes a rede social mencionada estão habilitados a participar.  

03. Cada participante deve comentar com a fotografia mais criativa com as caixas de Atum 

da Marca Mercadinhos Adriano, “gostar da publicação” , “seguir a página de Facebook 

Mercadinhos Adriano Supermercados S.A” e partilhar a publicação no seu feed. 

04. Cada comentário com uma fotografia diferente da uma oportunidade de participar no 

sorteio.  

05. A participação pode ser feita as vezes que o participante quiser utilizando fotografias 

diferentes com uma, duas, ou três das referências de atum da marca Mercadinhos 

Adriano.  

06. O maior número de gostos válidos, determinará o vencedor que será anunciado no dia 

23 de Janeiro 2023.  

07. O Vencedor terá de ter comprido todas as regras do giveaway.  

08. O vencedor será contactado via Messenger no Facebook, por um colaborador dos 

Mercadinhos Adriano Supermercados S.A. 

09. O vencedor tem direito a uma noite no hotel DobauVillage, com pequeno-almoço 

incluído e jantar para 2 pessoas.  

10. O vencedor, recebe um voucher por email, que dá acesso para reservar junto com o 

Hotel Mencionado.  

11. O Prémio atribuído não é passível de conversão em dinheiro.  

12.  A participação é interdita a pessoas com idade inferior a 18 anos.  

13. Está autorizada a participação dos Colaboradores dos Mercadinhos Adriano S.A, bem 

como os seus familiares.  

14. O Mercadinhos Adriano Supermercados S.A, reserva-se no direito de alterar, 

suspender ou terminar com a ação em qualquer momento.  

15. O Mercadinhos Adriano Supermercados S.A, reserva-se o direito exclusivo de negar a 

participação de qualquer indivíduo, caso considere que as condições estipuladas 

tenham sido infringidas.   

16. Os vencedores aceitam ceder os direitos de imagem a sua participação e gozo do 

prémio, imagens essas que poderão ser utilizadas para edição e reprodução por 

qualquer via.  

17. Todos os participantes aceitam implicitamente os termos e condições estabelecidos no 

presente Regulamento.  

A Administração, 


