
REGULAMENTO Giveaway Guia das Profissões 
 
ÂMBITO E DURAÇÃO 
  
1.1 – O  "Giveaway TU TENS O PODER” - é uma ação promocional promovida pelo Guia 
das Profissões (uma marca da LINK MODEL, UNIPESSOAL LDA), e tem como objetivo 
premiar os utilizadores que participarem de acordo com os requisitos estipulados 
neste regulamento. 
1.2 – Para participarem, terão de seguir as instruções expressas na publicação do 
Giveaway no Instagram https://www.instagram.com/guiadasprofissoessite/ 
  
FORMA DE PARTICIPAÇÃO 
  
2.1 – Para participar, os utilizadores deverão, obrigatoriamente: 
1º – Seguir a página do Instagram @guiadasprofissoessite; 
2º - Identificar, no mínimo, três contas no post ( não podem ser contas de marcas); 
3º - Colocar like no post do Instagram; 
 
2.2 – O “Giveaway TU TENS O PODER” decorre de 1 a 8 de Março de 2023; 
2.3 – Cada participante pode participar as vezes que entender.  
 
PRÉMIO 
  
 3.1- O vencedor recebe: 
     Auscultadores Bluetooth JBL Tune 510BT 
 
3.2 – O prémio será enviada por CTT, até 3 dias após a conclusão do “Giveaway TU 
TENS O PODER”, mediante a confirmação da morada de entrega por parte do 
vencedor. 
3.3 – O prémio a atribuir é livre de quaisquer ónus ou encargo para o contemplado, 
ficando todos os seus custos a cargo da promotora deste “Giveaway TU TENS O 
PODER”. 
3.4 – O prémio descrito não poderá ser alvo de troca por outros de igual espécie ou 
valor nominal. 
  
3.5- O Guia das Profissões não se responsabiliza pela falta de veracidade dos dados 
pessoais dos participantes, o que implicará a anulação da atribuição do prémio. 
3.6 - O Guia das Profissões não se responsabiliza por eventuais falhas técnicas que 
possam ocorrer, durante o período em que o “Giveaway TU TENS O PODER” vai estar 
ativo na sua página do Instagram. 
 
 
PROTECÇÃO DE DADOS 
  
4. Os dados recolhidos estão de acordo com a política de privacidade, que consta no 
nosso website. 
  

https://www.instagram.com/guiadasprofissoessite/


  
CONDIÇÕES GERAIS 
  
5.1 – O Guia das Profissões reserva-se no direito de alterar, suspender ou cancelar este 
Giveaway, caso ocorram situações de força maior, sem que tal implique qualquer 
indemnização aos participantes. 
5.2 - Qualquer participante que aja de má fé e participe no “Giveaway TU TENS O 
PODER” utilizando informação falsa, viciando assim o “Giveaway TU TENS O PODER”, 
será excluído do mesmo. 
5.3 - No caso de participação fraudulenta, O Guia das Profissões reserva-se ao direito 
de exclusão do participante e cancelamento do respetivo prémio. As participações 
consideradas fraudulentas serão comunicadas às autoridades competentes e poderão 
ser objeto de ação judicial. Ao Guia das Profissões reserva-se a faculdade de adotar as 
medidas que resultem oportunas para evitar qualquer conduta da qual O Guia das 
Profissões suspeite que tenha por finalidade ou efeito qualquer tentativa de atuar de 
maneira fraudulenta em relação à presente promoção ou em incumprimento das suas 
normas ou em prejuízo de outros participantes, cuja primeira e imediata consequência 
será a exclusão do participante e a perda de todo e qualquer direito ao prémio que 
eventualmente tivesse obtido. 
5.4 - Caso ocorra uma situação não prevista neste regulamento O Guia das Profissões 
colmatará a lacuna de acordo com o espírito subjacente a este Regulamento, 
reservando-se o direito de efetuar qualquer modificação na realização deste 
“Giveaway TU TENS O PODER” e prolongá-lo ou suspendê-lo sem qualquer aviso 
prévio. 
5.5 – O Guia das Profissões não será responsável por qualquer erro humano ou 
técnico, que possa ocorrer durante o processo do “Giveaway TU TENS O PODER”. 
  
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 
  
6. Em caso de litígio de consumo, os Utilizadores podem recorrer à seguinte entidade 
de resolução alternativa de litígios de consumo sempre com cópia 
para geral@guiadasprofissoes.info: Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de 
Lisboa 

  
ACEITAÇÃO DE CONDIÇÕES 
  
7. Todos os participantes destes “Giveaway TU TENS O PODER”s aceitam 
implicitamente os termos e condições estabelecidos no presente regulamento. 
  
INFORMAÇÕES E RECLAMAÇÕES 
  
8. Quaisquer pedidos de informação, reclamações ou questões adicionais relacionadas 
ao “Giveaway TU TENS O PODER” deverão ser feitas por mensagem privada no 
Instagram ou através do e-mail geral@guiadasprofissoes.info 

 

mailto:geral@guiadasprofissoes.info

