O concurso promovido no seguimento do Moche Tour
Agarra a Vida é uma iniciativa da Academia dos Patins
em parceria com o Moche.
Artigo 1º
DESCRIÇÃO
1. O DESAFIO MOCHE TOUR AGARRA A VIDA é uma iniciativa da
ACADEMIA DOS PATINS em parceria com o MOCHE
dirigido a todos os que pretendam participar e que sejam
Moche ou pretendam vir a sê-lo.
2. O concurso tem início a 10 de Julho e termina a 21 de
Julho de 2017, sendo o prémio final atribuído a 27 de
Julho de 2017.
3. O passatempo pressupõe o preenchimento integral do
formulário disponibilizado.
4. As informações prestadas no formulário devem ser
verdadeiras, podendo a ACADEMIA DOS PATINS ou o
MOCHE, de forma aleatória, em caso de suspeita de
fraude ou para confirmação, pedir comprovativos dos
dados submetidos pelos concorrentes. A fraude será
punida com a desclassificação do concurso.
5. O concurso tem um desafio que deverá ser respondido
na íntegra.
Artigo 2º
PROCEDIMENTO
1. Para que a participação no concurso seja válida, o
concorrente deve:
1 Ativar um cartão Moche distribuído nas ações Moche
Tour Agarra a Vida, nas escolas, e garantir que o
mesmo se encontra ativo e válido durante a
realização do concurso,
2 Após ativação do cartão, deve ser preenchido o
formulário de registo com a introdução dos dados

solicitados,
3 Quem for cliente MOCHE, apenas tem de preencher o
formulário disponibilizado.
Artigo 3º
ESTRUTURA DO CONCURSO
1. O concurso conta com um desafio que se prolonga até
21 de Julho de 2017.
2. Cada participante responde a um único desafio, através
do formulário disponibilizado, em toda a vigência do
concurso.
3. O número de telemóvel de inscrição, participante no
Desafio, deve manter-se ativo à data do anúncio do
vencedor, sob pena de desclassificação do concurso.
Artigo 4º
PRÉMIOS
1. Os prémios são divididos em primeiro, segundo e
terceiro, de acordo com a seguinte escala de
classificação: o primeiro lugar, recebe o primeiro prémio,
o segundo lugar, recebe o segundo prémio e terceiro
luhgar, recebe o terceiro prémio.
3. Prémios:
1º Prémio: Oferta de dois passes para o MEO Sudoeste
2ª Prémio: Oferta de dois bilhetes diários para o MEO
Sudoeste
3º Prémio: Oferta de 1 Mochila Moche + 1 Sweat Moche
2. O primeiro e Segundo prémios poderão ser levantados
na bilheteira do Festival, quando levantarem os bilhetes
na bilheteira. Se por algum motivo, não for possível ser
entrgue na bilheteira, serão a apr do terceiro, prémio,
enviado via CTT, para a morada indicada pelo vencedor.
O terceiro prémio será enviado por CTT, durante a
semana seguinte, após o apuramento dos vencedores,

para a morada indicada por cada vencedor, no momento
do contato da organização com o premiado. A
organização não se responsabiliza por extravios ou danos
das encomendas.
Artigo 5º
VENCEDORES
4. Os vencedores autorizam a ACADEMIA DOS PATINS
e o MOCHE a usar os dados preenchidos no questionário
Artigo 6º
PRIVACIDADE E DADOS PESSOAIS
1. Todos os dados pessoais solicitados no formulário de
participação são de preenchimento obrigatório, sendo
indispensáveis à validação da participação no concurso.
2. Qualquer omissão e/ou inexatidão dos dados
fornecidos pelos participantes é da sua inteira
responsabilidade, podendo, no entanto, invalidar a sua
participação no concurso.
3. Os participantes autorizam que os dados facultados
sejam recolhidos e tratados pela
ACADEMIA DOS
PATINS e pelo MOCHE para efeitos de contacto e
atribuição de prémio ao vencedor. A confidencialidade e
segurança dos mesmos é garantida pelos promotores do
concurso.
Artigo 7º
ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO
1. A ACADEMIA DOS PATINS e o MOCHE reservam-se
ao direito de modificar, suspender ou cancelar o
concurso, por circunstâncias de força maior, sem que tal
implique qualquer indemnização aos concorrentes.

2. A ACADEMIA DOS PATINS e o MOCHE reservam-se
ao direito de alterar o presente Regulamento sem
necessidade de aviso prévio, entrando as novas regras
em vigor logo após a sua divulgação.

