
 

PASSATEMPO 

Viagem a Milão para 2 Pessoas 
 
 
O presente regulamento estabelece as regras de participação no passatempo “Obicà 
Portugal – Viagem a Milão para 2 pessoas”. O grupo Obicà Mozzarella Bar em Portugal 
vai oferecer uma viagem dupla de 2 noites a Milão com 2 refeições nos restaurantes da 
marca internacional. O concurso decorrerá entre os dias 15 de fevereiro e 15 de março de 
2023. As datas da viagem de 3 dias as Milão serão comunicadas pela organização. Ao 
participar no concurso, o participante concorda com o presente regulamento e aceita 
sujeitar-se ao mesmo. 

 
 
1. Empresas Promotoras 

As promotoras do presente passatempo são a VANITYCOMET, LDA. com sede na 
Avenida do Doutor Antunes Guimarães 499, 4100-080 Porto e número de pessoa coletiva 
514956321, e a FLAMINGO CEREMONY, LDA. com sede na Avenida do Doutor 
Antunes Guimarães 499, 4100-080 Porto e número de pessoa coletiva 516735934, 
doravante designadas por “Promotoras”. 

 

 
2. Âmbito do Passatempo 

 
2.1. O presente passatempo tem como finalidade aumentar o reconhecimento da marca 

internacional Obicà Mozzarella Bar em Portugal e promover os dois espaços de 
restauração da mesma em território nacional, o primeiro sito na Rua da Picaria 10, 
4000-407 Porto (https://www.obica.com/restaurants/porto) e o segundo na Rua da 
Escola Politécnica 90, 1250-102 Lisboa (https://www.obica.com/restaurants/lisbon), 
presenteando um dos seus clientes com uma viagem à origem da marca – Itália – e 
com duas refeições nos seus estabelecimentos. 

 
2.2. A promoção do passatempo no Instagram foi realizada na página do Obicà Portugal 

(https://www.instagram.com/obica.pt/) em parceria com a página oficial da marca 
Obicà Mozzarella Bar (https://www.instagram.com/obicamozzarellabar/). 

 
2.3. Será premiado 1 cliente que tenha consumido um mínimo de 30€ nos restaurantes 

supramencionados da marca Obicà Mozzarella Bar em Portugal. 
 
 
3. Requisitos e Modo de Participação 

 
3.1. De forma a estar habilitado a participar no presente passatempo, o cliente terá de:



 

 
3.1.1. Gastar um mínimo de 30€ (trinta euros) num dos dois restaurantes Obicà em 

Portugal – Obicà Mozzarella Bar Porto, Rua da Picaria 10, 4000-407 Porto e 
Obicà Mozzarella Bar Lisboa, Rua da Escola Politécnica 90, 1250-102 Lisboa – 
entre os dias 15 de fevereiro e 15 de março de 2023. 

 
3.1.2. Por cada 30 euros despendidos numa reserva, os clientes serão recompensados 

com um cartão físico que lhes dará direito a uma participação no passatempo, 
independentemente do número de pessoas alocado à reserva. 

 
3.1.3. Quando receber o cartão do passatempo no final da refeição, preencher o link 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhdj4FUldwN5mR3gYDd14wg51 
Dac2vF9IE 5WmQ9CqxbTrA/viewform?usp=pp_url) através do QR Code 
presente no mesmo com os seus dados pessoais, nomeadamente Primeiro e 
Último Nome, Data de Nascimento, Número de Telemóvel e Endereço de E-mail, 
e com o código único do respetivo cartão. 

 
3.2. Os clientes dos restaurantes Obicà em Portugal terão direito a uma e apenas uma 

participação por cada refeição realizada nos mesmos, podendo participar no 
concurso se cumprirem todos os restantes requisitos. 

 
3.3. O número de participações por pessoa neste passatempo é ilimitado. 

 
3.4. Este passatempo é válido para todos os clientes dos restaurantes Obicà Mozzarella 

Bar Porto e Obicà Mozzarella Bar Lisboa, maiores de 18 anos e residentes em 
Portugal Continental e ilhas. 

 
3.5. Não serão admitidos neste passatempo todos aqueles que sejam sócios, 

administradores, funcionários, prestadores de serviços ou colaboradores da 
Vanitycomet Lda. e da Flamingo Ceremony Lda., ou de sociedades que com estas 
estejam em relação de domínio ou de grupo e respetivos familiares e, genericamente, 
todos aqueles cujos relacionamentos com o Obicà Portugal possam pôr em causa a 
imparcialidade e a transparência do passatempo. 

 
3.6. As participações que não satisfaçam integralmente as Condições e Requisitos 

estabelecidos neste Regulamento não serão consideradas para efeitos do 
passatempo. 

 
3.7. As Promotoras reservam-se no direito de, após verificar a existência de qualquer 

violação do presente regulamento ou qualquer indício de participação fraudulenta 
desclassificar o participante em causa. 

 
3.8. Este passatempo não é patrocinado ou gerido pelo Instagram ou pelo Facebook. 



 

4. Prazo de Participação 
 
4.1. O presente passatempo terá início no dia 15 de fevereiro de 2023 às 12h00 e terminará 

no dia 15 de março de 2023 às 23h59. 
 
4.2. Não serão consideradas participações em que o link de preenchimento obrigatório 

seja submetido após a data e hora de término estipuladas. 
 
 
5. Prémio do Passatempo 

 
5.1. Uma viagem dupla a Milão, Itália com saída do Porto ou Lisboa, estadia de duas 

noites em hotel e duas refeições nos restaurantes do grupo restauração – Obicà 
Duomo (https://www.obica.com/restaurants/milan-duomo) e Obicà Cusani 
(https://www.obica.com/restaurants/milan-cusani). 

 
5.2. O vencedor poderá escolher a pessoa que o acompanhará na viagem, desde que esta 

seja igualmente maior de 18 anos e residente em Portugal. 
 
 
6. Seleção e Divulgação do Vencedor 

 
6.1. O vencedor do passatempo será selecionado de forma aleatória na plataforma 

https://wheelofnames.com/ através dos códigos de participação de todos os 
participantes. 

 
6.2. As Promotoras responsabilizam-se pela divulgação do vencedor através da 

identificação do código de participação do cliente utilizado para participar no 
desafio nos perfis de Facebook (https://www.facebook.com/obica.pt) e Instagram 
(https://www.instagram.com/obica.pt/) do Obicà Portugal. 

 
6.3. Caso o vencedor não reclame o prémio no prazo de 15 dias a contar da divulgação 

do mesmo, ou não seja possível contactá-lo durante esse período, um novo vencedor 
será selecionado e assim sucessivamente. 

 
 
7. Entrega e Prémios 

 
7.1. Após identificado o vencedor, o mesmo deverá entrar em contacto, no prazo máximo 

de 15 dias, com o Obicà Portugal através de e-mail (portugal-marketing@obica.com) 
ou mensagem privada no Instagram ou Facebook, enviando os seus dados (Primeiro 
e Último Nome, Data de Nascimento, Número de Telemóvel e Endereço de E-mail) 



 

e fazendo prova de posse do cartão com o código de participação, sob pena de ser 
selecionado um novo vencedor. 

 
7.2. O vencedor terá de apresentar fisicamente o cartão com o código de participação sem 

que este esteja de qualquer forma estragado ou danificado para obtenção dos 
prémios, tendo os dados do vencedor corresponder aos recolhidos pelos 
organizadores aquando da sua participação. 

 
7.3. As Promotoras responsabilizam-se pela compra do bilhete de viagem (avião) 

nominativo do vencedor e acompanhante (que deverá ser identificado até 15 dias 
após a atribuição do prémio). 

 
7.4. As Promotoras responsabilizam-se pelo alojamento em Milão, do vencedor e 

respetivo acompanhante, durante os dias de viagem. 
 
7.5. As Promotoras não se responsabilizam: 

a) Por qualquer situação imputável a terceiros que possa afetar o usufruto dos 
prémios. 

b) Seguro de viagem. 
 
 
8. Fatores de Desclassificação 

 
8.1. Serão excluídos do concurso, sem aviso prévio, todos os participantes que não 

cumpram os termos do presente Regulamento. 
 
8.2. As Promotoras reservam-se ao direito de excluir do concurso, sem aviso prévio, os 

participantes que: 
a) utilizem o mesmo código indevidamente mais do que uma vez para participar 

no concurso; 
b) utilizem um código não atribuído pelas Promotoras; 
c) assumam uma identidade que não a sua ou apresentem dados falsos, imprecisos 

ou incompletos; 
d) tentem defraudar, dificultar, alterar ou inutilizar o bom funcionamento do 

concurso; 
 
 
9. Responsabilidade 

 
9.1. A omissão e/ou inexatidão dos dados fornecidos pelos participantes são da sua única 

e inteira responsabilidade. 



 

9.2. As Promotoras não são responsáveis por participações perdidas, atrasadas, 
incompletas, inválidas, extraviadas ou corrompidas, as quais não serão consideradas 
para efeitos de participação no passatempo. 

 
9.3. As Promotoras não são responsáveis por transmissões eletrónicas incompletas ou 

que tenham sofrido falhas, bem como por falhas técnicas de qualquer tipo, incluindo, 
mas não limitadas ao mau funcionamento de qualquer rede, “hardware” ou 
“software”. 

 
 
10. Privacidade e Dados Pessoais 

 
10.1. Os participantes autorizam que os dados facultados sejam recolhidos e tratados 

pelas Promotoras e pela agência de viagens para efeitos de contacto e atribuição de 
prémio ao vencedor e acompanhante, garantindo-se a confidencialidade e segurança 
dos mesmos. 

 
10.2. Ainda de acordo com a legislação sobre Proteção de Dados Pessoais, o 

participante pode exercer os seus direitos de acesso, retificação, apagamento, 
oposição, limitação e portabilidade, solicitando-o, por escrito, por e-mail para 
portugal-marketing@obica.com. 

 
 
11. Alterações ao Regulamento 

 
11.1. As Promotoras reservam-se o direito de alterar, suspender ou cancelar o 

concurso, em situações de força maior, sem que tal implique qualquer indemnização 
aos participantes. 

 
11.2. As Promotoras reservam-se o direito de alterar o presente Regulamento sem 

necessidade de aviso prévio, passando as novas regras a vigorar logo após a sua 
divulgação. Caso tenha alguma questão sobre o Regulamento ou sugestão, queira 
por favor contactar-nos através de portugal-marketing@obica.com. 


