REGULAMENTO DO PASSATEMPO
“Control Nature Experience”
Com o objetivo de premiar os seus consumidores, a Control Portugal e o Continente, entre dia 01 de
agosto e 30 de setembro de 2019 irá, através do passatempo “CONTROL Nature Experience”, oferecer
uma estadia de 2 noites para 4 pessoas num Treehouse Wide no Bukubaki Eco Surf Resort.
COMO PARTICIPAR:
Para participares terás de publicar no facebook da Control Portugal, no separador “Control Nature
Experience”, uma frase que inclua as palavras “Nature+Control+Continente” com limite máximo de 400
caracteres. Para a participação ser validada terás ainda de comprar pelo menos um produto Control
num Hipermercado Continente, Continente Modelo ou Continente Bom Dia durante o período em que
a ação decorre e guardar o respetivo comprovativo de compra.
Será selecionada a frase mais criativa pelo júri Artsana Portugal que escolherá o vencedor.
Até 7 dias após o término do passatempo, o júri anunciará no separador e mural do Facebook o
premiado.

PRÉMIO:
Estadia de 2 noites até 4 pessoas na Treehouse Wide no Bukubaki Eco Surf Resort com
pequeno-almoço incluído
A Treehouse Wide é composta por 2 quartos (ambos com camas de casal), 1 sofá cama duplo,
armários tradicionais e abertos, aquecimento ECO, ar condicionado, casa de banho privada com
chuveiro, sala de jantar com kitchenette (fogão, frigorífico, micro-ondas, utensílios de cozinha) e terraço
com mesa e cadeiras, Wi-Fi grátis em todo o resort.
Capacidade máxima: 6 pessoas.
Situada no Bukubaki Eco Surf Resort, um espaço de glamping em Portugal situado em Casais de
Mestre Mendo, na freguesia de Atouguia da Baleia, concelho de Peniche.

Notas:
. Qualquer tipo de extra/upgrade para além da estadia de 2 noites e o pequeno almoço para 4 pessoas
não é da responsabilidade das entidades intervenientes neste passatempo e deverá ser assumida pelo
vencedor.
. O prémio é válido nos períodos de 30/09 de 2019 a 30/04 de 2020.
. Esta estadia terá de ser reservada com pelo menos 30 dias de antecedência e validada após
confirmação de disponibilidade do local.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
. O júri é composto por membros da Artsana Portugal;
. A Artsana Portugal poderá utilizar os dados dos participantes para efeitos de ações promocionais;
. Os colaboradores da Artsana Portugal S.A., assim como os colaboradores do Grupo Visabeira SGPS
S.A., não podem participar no passatempo acima identificado, sendo automaticamente excluídos sem
aviso prévio.

