
 

 
 

TERMOS E CONDIÇÕES  
APLICAÇÃO “ESCOLHA O SEU SINODOURADO” 

A aplicação “Escolha o seu Sino dourado” (de ora em diante designada app) estará online de 
01.12.2018 até 31.12.2018. Os prémios terão de ser usufruidos até dia 15 de Janeiro de 2019. 

Para participar neste passatempo terá de ter mais de 16 anos de idade. Cada participante só poderá 
registar-se uma vez. A participação está aberta a sócios e não sócios.  

O participante irá escolher o seu sino clicando com o cursor no mesmo. Alguns sinos têm prémios 
associados, outros não. Cada participante tem, no máximo, 3 tentativas para encontrar o prémio. Se 
encontrar um sino sem prémio esse sino não conta e poderá continuar a jogar.  

Caso o participante escolha um sino  com prémio, poderá decidir se quer resgatar o prémio ou 
continuar a jogar. Se o participante decidir não aceitar o prémio será eliminado e perde uma das três 
hipóteses que tem. Se o participante tiver ainda tentativas disponíveis poderá continuar a jogar. Uma 
vez escolhido um prémio, o mesmo não poderá ser trocado.  

Se o participante escolher um prémio ser-lhe-à colocada uma questão de escolha múltipla que tem 
de ser respondida corretamente. Se a resposta estiver errada, o participante perde o prémio e uma 
das suas tentativas disponíveis. Caso tenha tentativas disponíveis, poderá continuar a jogar.  

Caso a resposta esteja correta, o participante irá receber um prémio. A aplicação termina nesse 
momento e o participante terá de preencher um formulário com os seus dados, posteriormente será 
enviado um email com o voucher do prémio para o endereço de email do participante. 
Independentemente do número de tentativas disponíveis, cada participante apenas poderá ganhar 
um prémio. O prémio ganho é pessoal e intransmissível e só podera ser usado no clube escolhido.  

O prémio não poderá ser trocado por dinheiro ou outros serviços. Cada pessoa só poderá redimir um 
voucher.  

Os prémios de sócios e não sócios poderão diferir. Não sócios são todas as pessoas que não tenham 
uma adesão Holmes Place ativa.  
 
Privacidade de dados  
Ao submeter os seus dados pessoais estará a dar consentimento para uso dos mesmos por parte do 
Holmes Place, para todos os tipos de comunicações futuras. Caso o participante não deseje receber 
mais comunicações deverá enviar um email para info@holmesplace.pt a solicitar a remoção dos seus 
dados da base de dados.  
A Holmes Place armazena os dados de clientes e potenciais clientes, que contêm dados pessoais. 
Aplicam-se as leis de proteção de dados. Mais informações sobre termos e condições disponíveis em 
https://www.holmesplace.com/pt/pt/privacy-center 


