
REGULAMENTO PASSATEMPO  
 

“O meu Cão é uma Estrela” 
 

Se o seu cão é a maior estrela da sua casa e a companhia que o faz sorrir, participe neste 

passatempo. Use a sua criatividade e partilhe uma fotografia original do seu cão nos 

comentários da publicação relativa a este passatempo e faça um like na página oficial 

do Facebook da Agriloja. Desta forma habilite-se a ganhar um dos 3 pacotes de 

prémios com produtos da gama Size da Royal Canin. 

 

Enquadramento geral 

 

1. O Passatempo “O meu Cão é uma Estrela” (doravante “Passatempo”) é 

promovido pela Agridistribuição, S.A. (doravante “Agriloja”) e tem como objetivo 

a dinamização da página de Facebook da Agriloja. 

2. A participação no Passatempo implica a aceitação dos termos e condições de 

participação, previstas no presente Regulamento. 

3. O passatempo consiste em: 

- Comentar no post do passatempo partilhando uma fotografia criativa e 

original do animal (cão); 

- Fazer um like na página oficial do Facebook da Agriloja. 

 

Regras de participação: 

 

1. O concurso é aberto aos residentes de Portugal Continental, incluindo a Região 

Autónoma da Madeira e Açores, desde que maiores de 18 anos de idade. 

2. Ficam excluídos do presente Passatempo os colaboradores das empresas 

associadas à marca Agriloja e familiares diretos em 1º grau. 

3. Para poderem participar, os concorrentes têm de ser ou tornar-se seguidores da 

página oficial “Agriloja”, no Facebook, disponível em: 

https://www.facebook.com/Agriloja 

 

4. Os participantes devem partilhar uma fotografia, em forma de comentário na 

publicação relativa ao passatempo. 

5. Não são admitidas participações via mensagens privadas de Facebook; via Facebook 

Stories; em comentários a outras publicações da respetiva página; nem no Facebook, 

nem publicações feitas diretamente na cronologia ou na página do Instagram, assim 

como em quaisquer outros meios que não a publicação oficial relativa ao passatempo. 

6. O concorrente é livre de participar o número de vezes que entender, mas só poderá 

ser vencedor uma vez. 

https://www.facebook.com/Agriloja


7. A partilha da fotografia é feita até à data limite de 9 de Dezembro de 2020. Os 

resultados serão anunciados a dia 14 de Dezembro de 2020. 

8. O participante declara expressamente ser autor da fotografia submetida a 

concurso. 

9. No caso de apresentação de fotografia com terceiros (pessoas, animais, etc.), o 

participante é responsável por garantir ter autorização dos mesmos para a sua 

publicação, utilização e reprodução, assim como de quaisquer outros direitos de 

autor e direitos conexos que à fotografia se relacionem, responsabilizando-se 

pelo seu conteúdo, assumindo toda a responsabilidade decorrente de 

reclamações de terceiros. 

10. No caso de apresentação de fotografia em que incluam produtos comerciais, 

apenas poderão aparecer produtos da marca Agriloja. 

11. Qualquer situação não prevista neste regulamento será resolvida por 

deliberação da Agridistribuição, S.A. (Agriloja). 

12. A Agridistribuição, S.A. pode suspender ou anular este concurso, por qualquer 

que seja a causa, não sendo concedida qualquer indemnização ou prémio aos 

participantes. 

13. Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados através do 

email marketing@agriloja.pt 

14. Qualquer problema que possa existir com o Facebook não é da responsabilidade 

da Agridistribuição, S.A. (Agriloja). 

15. As fotografias premiadas serão publicadas num novo post do Facebook oficial da 

Agriloja, a comunicar os vencedores, concedendo estes autorização para tal. 

16. Ao submeter a fotografia ao passatempo, o participante concorda 

automaticamente com todas as condições descritas no regulamento. 

17. Ao submeter a fotografia ao passatempo, o participante concorda e autoriza a 

recolha e tratamento da mesma, por parte da Agridistribuição, S.A. 

 

 

Fotografia: 

 

1. A fotografia deve ser tirada com a máxima qualidade possível, onde o cão deverá 

ser o protagonista.  Obrigatório incluir na fotografia o animal de estimação (cão). 

2. Fotografias com teor obsceno, ofensivo e que possam ferir suscetibilidades, 

serão desclassificadas e removidas. 

3. Qualquer fotografia que não respeite alguma das condições deste regulamento 

será automaticamente desclassificada. 

 

 

 

 

mailto:marketing@agriloja.pt


 

 

Prémios: 

 

1. Os seguidores da página oficial de Facebook da Agriloja avaliarão 

as fotografias e as três com mais reações/ interações serão as premiadas. 

2. As três fotografias vencedoras serão divulgadas numa publicação para o efeito 

no dia 14 de Dezembro de 2020. 

3. Os participantes premiados serão notificados por mensagem privada no 

Facebook e informados sobre a hora, dia e o local da entrega dos prémios. 

4. A resposta por parte dos participantes premiados à notificação por mensagem 

privada por parte do Facebook oficial da “Agriloja” terá a data limite de 2 de 

Dezembro de 2020.  

5. A ausência de resposta até à data limite determina a perda do prémio e será escolhido 

um novo premiado que tenha mais reações/ interações à sua fotografia, para além 

dos que já foram premiados. 

6. O direito ao prémio é pessoal e intransmissível, não podendo ser convertido em 

dinheiro. 

7. Os prémios deverão ser recolhidos/ reclamados até dia 31 de Dezembro de 2020. 

8. Em caso de ocorrência de qualquer situação imprevista, a Agridistribuição S.A. 

(Agriloja), reserva-se no direito de substituir o prémio indicado por outro que no seu 

exclusivo entender considere equivalente. 

9. Os prémios a atribuir são pacotes de produtos selecionados da Royal Canin, da 

gama Size, adequados à raça do seu cão (Raça grande, raça média ou raça 

pequena), nos seguintes valores: 

 

1º Prémio: pacote de produtos no valor de 200€  

2º Prémio: pacote de produtos no valor de 100€  

3º Prémio: pacote de produtos no valor de 50€  

 

10. Todos e qualquer custo superior ao valor de prémio atribuído será da inteira 

responsabilidade do participante vencedor. 

 

 

Boa sorte! 

 


