
Regulamento Passatempo Grelhada Especial – Lano’s Restaurante 

1. Objeto 

1.1 O Passatempo Grelhada Especial – Lano’s Restaurante, promovido pela RÁDIO TROPICAL 
FM, doravante denominada “TROPICAL”, tem por objeto a avaliação e seleção de ouvintes 
ganhadores de separadamente: 03 (três) vouchers  de grelhada especial acompanhada de um 
vinho da casa, a ser consumido pelo ganhador em até 30 (trinta) dias do sirteio no Restaurante 
Lano’s em Setúbal. 

2. Dos ParEcipantes 

2.1 Poderão parQcipar do Passatempo, que irá ocorrer via Instagram™ as pessoas que se 
enquadrem nas seguintes condições: 

a) Ser ouvinte da TROPICAL; 

b) Seguir a página TROPICAL no Instagram™ (@tropicalfm.pt); 

c) Seguir a página LANO’S RESTAURANTE no Instagram™ (@lanossetubal); 

d) CurQr a foto oficial do Passatempo (h]ps://www.instagram.com/p/CGmfwtjMPEu/); 

e) Marcar (02) usuários nos comentários*; 

f) Ter se inscrito no Concurso dentro do prazo esQpulado; 

g) Não ser sócio/acionista ou funcionário da TROPICAL, nem membro da comissão julgadora 
envolvida neste Passatempo e respeQvos parentes até 2º grau e cônjuges, bem como 
quaisquer pessoas diretamente envolvidas no mencionado Passatempo; 

d) Não ter sido contemplado em nenhum outro Passatempo da TROPICAL nos 30 (trinta) dias 
anteriores. 

e) Possuir 18 (dezoito) anos completos até a data da divulgação do resultado. 

* SERÃO CONSIDERADOS NO MÁXIMO 05 (CINCO) COMENTÁRIOS POR PESSOA. USUÁRIOS 
QUE DESCUMPRIREM ESSA CONDIÇÃO SERÃO AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADOS.  

2.2 A parQcipação pelo Instagram™ é totalmente gratuita, não estando vinculada à aquisição 
ou uso de qualquer bem ou serviço. 

3. Da Inscrição e Envio da Resposta 

3.1 Os usuários parQcipantes devem preencher todos os requisitos descritos supra e inserir seu 
comentário no perfil @tropicalfm.pt até o dia 28/10/2020 às 09:30h (UTC +0). 

3.2 O ouvinte deverá inserir apenas os comentários com dois perfis diferentes marcados. 
Comentários com marcação de perfis comerciais ou famosos/arQstas/figuras públicas serão 
desconsiderados. 

3.3 A tentaQva de inscrição por meios disQntos ao ora mencionado invalidará a inscrição, e o 
uso de qualquer meio robóQco, repeQQvo, automáQco, mecânico ou similar, que vise à 



reprodução das inscrições, ocasionará a desclassificação do parQcipante que se uQlizou de um 
dos referidos meio. 

4. Dos Critérios de Seleção 

4.1 A comissão julgadora efetuará o sorteio dos vencedores no dia 28/10/2020 às 10:00h. O 
sorteio será realizado por meio de plataforma automaQzada para escolha aleatória de 
parQcipantes, de forma totalmente isenta e independente. 

4.3 A comissão avaliará o cumprimento dos requisitos de todos os sorteados, e serão 
escolhidos 03 (dois) parQcipantes, que ganharão, cada um, 01 (um) voucher com direito à uma 
grelhada especial e um vinho da casa. Caso algum dos ganhadores não preencha todos os 
requisitos mínimos indicados neste regulamento e na foto oficial do Passatempo, será 
automaQcamente desclassificado, e realizado outro sorteio imediatamente após a verificação 
pela Comissão. 

5. Do Resultado e Premiação 

5.1 O resultado será divulgado no dia 28/10/2020, quarta-feira, logo após o sorteio, por meio 
do perfil do Instagram™ da TROPICAL (@tropicalfm.pt). 

5.2 O vencedor será comunicado via Stories e DM (mensagem direta) no Instagram™ e ao vivo, 
durante a programação da TROPICAL, ao final do programa Manhã Tropical. Os vencedores 
deverão entrar em contato com a TROPICAL com até 24 horas após o resultado ser divulgado 
nos moldes do item 5.1 acima para fins de obtenção de seus bilhetes.  

5.3 Cada um dos vencedores irá receber 01 (um) voucher com direito à uma grelhada especial 
e um vinho da casa. O prêmio não inclui nenhum beneqcio ou concessão adicional, estando 
certo que a TROPICAL não se responsabiliza pelo transporte, hospedagem, alimentação, 
traslado e qualquer outro item, produto ou serviço além dos vales para o mencionado 
tratamento estéQco. 

6. Das Declarações 

6.1 Ao se inscrever neste Passatempo, o parQcipante: 

a) Declara que conhece e aceita de forma incondicional todos os termos e condições deste 
regulamento; 

b) Autoriza a veiculação, gratuita e automáQca, de seu nome e imagem  por qualquer meio de 
comunicação deste Passatempo. 

6.2 Os parQcipantes responderão solidariamente pelas perdas ou danos que eventualmente 
causarem aos promotores, patrocinadores ou a quaisquer terceiros por suas ações ou 
omissões durante o Passatempo. 

7. Das Disposições Gerais 

7.1 A TROPICAL não é responsável por: 

a) Inscrições perdidas, atrasadas, incompletas, inválidas, ou corrompidas, as quais serão 
desclassificadas; 



b) Transmissões de computador que estejam incompletas ou que falhem, bem como por falha 
técnica de qualquer Qpo, incluindo, mas não limitando, ao mau funcionamento eletrónico de 
qualquer rede, de “hardware” ou “sorware”; e  

c) Disponibilidade e acesso à Internet ou à página Instagram™ da TROPICAL. 

7.2 As dúvidas e esclarecimentos que não puderem ser solucionados por este regulamento 
serão dirimidos pela comissão julgadora. 

7.3 A parQcipação dos interessados não está vinculada a pagamento e nem à aquisição de 
qualquer produto, bem ou serviço, e a apuração dos vencedores não está sujeita a qualquer 
Qpo de álea ou sorte. 

Lisboa, 20 de outubro de 2020 

RÁDIO TROPICAL FM 

 


