
TERMOS E CONDIÇÕES 

1. COMO PARTICIPAR 

A H&M e o Lisbon Cycle Chic, sortearão uma bicicleta Brick Lane Bikes (BLB) de entre todas as 
fotos tiradas no nosso photowall no passeio/pic nic que temos preparado para o próximo dia 
23 de fevereiro em Lisboa. Para isso apenas tens de te inscrever no site do Lisbon Cycle Chic 
em www.lisboncyclechic.com inspirares-te na coleção e trazeres o teu melhor look BLB.   

Para poder participar no passatempo é obrigatório: 

1.- Preencher todos os campos do formulário de inscrição em www.lisboncyclechic.com 

2.- O período de inscrição começa no dia 8 de fevereiro de 2013 às 10h00 AM e termina no dia 
22 de fevereiro de 2013 às 23h59 PM.  

3.- Comparecer no dia 23 de fevereiro às 14h00 PM na Cidade Universitária para o passeio, 
que termina no Jardim do Arco do Cego. 

4.- Durante a celebração do evento, todos os participantes poderão ser fotografados na nossa 
photowall.  

5.- Os nossos embaixadores farão uma pré-seleção das fotos e estas serão publicadas numa 
galeria de imagens em www.facebook/lisboncyclechic onde serão submetidas a votos. A foto 
mais votada, ganha a bicicleta Brick Lane Bike. 

5.- Leia os Termos e Condições em seguida.  

Condições: 

Para participar não é necessário realizar nenhum tipo de pagamento ou compra. A realização 
de uma compra não aumentará as possibilidades de ganhar. O passatempo “Picnic BLB”, 
começa a 8 de fevereiro de 2013 às 10h00 AM (GMT) e termina a dia 22 de fevereiro de 2013 
às 23h59 PM. A hora oficial será marcada no computador da H&M.  

Participarão no passatempo todas as pessoas que se inscreveram no Lisbon Cycle Chic 
www.lisboncyclechic.com e  foram fotografadas na nossa photowall no dia 23 de fevereiro de 
2013. 

Depois de preencher o formulário, o usuário receberá um email no endereço virtual com que 
se registou.  

O período de inscrição termina no dia 22 de fevereiro de 2013 às 23h59 PM (GMT). 

A hora oficial será marcada no computador da H&M.  

2. ELEGIBILIDADE  

Desde o dia de hoje e hora oficiais do início do passatempo e até a entrega do prémio, o 
participante do passatempo deve ser residente legal em Portugal. Também deverá ter 18 anos 
ou mais no dia e hora oficiais do início do passatempo. O passatempo rege-se sob as leis 
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portuguesas. Não é permitida a participação de empregados da H&M, agências de Publicidade 
e promoções assim como, qualquer outra entidade que participe no design, promoção, 
marketing, administração ou realização do mesmo, assim como as suas sociedades civis e 
mercantis (coletivamente “entidades do passatempo”), ou igual que os seus familiares diretos 
(definidos como esposo/a, mãe, pai, irmãos/ãs, filhos/as, tios/as, sobrinhos/as, netos/as, avós, 
união de facto; independentemente de onde vivam) e membros residentes na mesma casa 
(com ou sem parentesco).   

 

3. ELEIÇÃO E NOTIFICAÇÃO 

No dia 23 de fevereiro de 2013, entre as 15h30 e as 17h00 no Jardim do Arco do Cego  situado 
no Arco do Cego onde se celebrará o pic nic, os participantes são convidados a inspirarem-se 
na coleção e trazerem o seu look mais BLB. Todos os participantes do passeio interessados em 
entrar no passatempo, serão fotografados no nosso photowall. Estas fotos serão submetidas a 
uma pré-seleção pelos nossos embaixadores e posteriormente publicadas numa galeria de 
imagens na página de Facebook do Lisbon Cycle Chic www.facebook.com/lisboncyclechic.  

1.- Para poder ganhar a bicicleta é imprescindível cumprir com todos os requisitos do ponto 
número 2 (elegibilidade).  

2.- Ganhará o passatempo o participante com a foto mais votada até às 23h59 do dia 22 de 
Março de 2013. 

Nenhum participante é vencedor de nenhum prémio a menos que a elegibilidade tenha sido 
verificada conforme o indicado nestes Termos e Condições e seja informado pela organização 
de que a verificação foi realizada (“vencedor”).  

4. PRÉMIO 

4.1.- O participante do passatempo que ganhe receberá uma bicicleta Brick Lane Bike.  

4.2.- O vencedor poderá levar a bicicleta assim que seja notificado pelo Lisbon Cycle Chic. 
Poderá recolhê-la no Showroom da H&M Portugal, situado na Rua Castilho nº 32 7º, 1250-170 
Lisboa.  

4.3.- O prémio está limitado a uma só pessoa. Qualquer custo associado à receção/uso do 
prémio não especificado acima, não está incluído no prémio.  

4.4.- O prémio é intransmissível e não pode ser trocado por dinheiro. A H&M reserva o direito 
a substituir os prémios por outros de igual ou valor superior em qualquer momento.  

5. JURISDIÇÃO 

O passatempo e as normas estarão sujeitas à lei portuguesa e qualquer conflito estará sujeito 
à jurisdição exclusiva dos tribunais eportugueses. A H&M não garante que os materiais da 
página web sobre este passatempo sejam apropriados ou estejam disponíveis para serem 
utilizados em qualquer lugar e fica completamente proibido o acesso a ditos materiais deste 
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território onde estes conteúdos sejam ilegais.  Se aceder ao passatempo desde fora de 
Portugal, o cumprimento das leis nacionais será da sua responsabilidade.  

 

6. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

A H&M não pode aceitar nenhuma responsabilidade por danos, perdas, lesões ou deceção por 
parte de um participante por ter participado no passatempo ou como resultado de aceitar 
algum prémio. A H&M declina qualquer responsabilidade por problemas ou erros técnicos de 
redes ou linhas telefónicas, sistemas de computadores em linha, servidores ou fornecedores, 
equipamento informático ou programas, falhas  por não receberam correios eletrónicos ou 
participações por causa de problemas técnicos ou excesso de tráfego na internet, em linhas 
telefónicas ou em qualquer local web, ou qualquer combinação destes, incluindo falhas ou 
danos no computador ou o telemóvel do participante ou de qualquer outra pessoa em relação 
com ou como consequência de ter participado no passatempo ou de ter feito o download de 
materiais do mesmo.  

7. PROTEÇÃO DE DADOS 

Os dados pessoais serão tratados pelo Lisbon Cycle Chic e pela Federação Portuguesa de 
Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta ( NIF 501888969 e com morada na Rua Bernardo Lima, 
35 – 2ºB, 1150-075 Lisboa), e não serão utilizados para outros fins que não os do evento e 
passatempo aqui descritos. 

  


