
Regulamento “Giveaway Curso Cozinha 
Molecular ACPP” 

1. Entidade responsável pelo Passatempo 

1.1 – Associação Cozinheiros Profissionais de Portugal 

2. Período de duração do Passatempo 

2.1 O passatempo irá decorrer das 09:00h de 9 outubro de 2019 às 23:59h 
de 15 de novembro de 2019. 

2.2 Os vencedores serão anunciados através de e-mail e mensagem 
privada nas redes sociais. 

3. Destinatários do Passatempo 

3.1 O Passatempo destina-se a todos os cidadãos. 

3.2 Todos os Participantes devem ser maiores de 18 anos 

4. Prémio 

4.1 Participação gratuita no Curso Cozinha Molecular no valor de 450,00€ 
para duas pessoas 

- 5. Forma de participação 

O Passatempo decorre no Instagram e Facebook  

Facebook 

5.1 Seguir as páginas Facebook do “ACPP-Formação” e “Associação 
Cozinheiros Profissionais de Portugal”;  

5.2 Fazer gosto na publicação referente ao passatempo no Facebook 
ACPP-Formação; 

5.3 Identificar 3 amigos nos comentários, adicionar #acpp com a 
indicação “eu já participei”  

5.4 Aceder a página oficial do desafio no endereço http://bit.ly/giveway-cozinha-

molecular  e responder a pergunta: Porque deve ganhar o curso de cozinha 
molecular?  

Instagram 

5.5 Seguir a página Instagram “acpplisboa” 

5.6 Fazer gosto na publicação referente ao passatempo no Instagram “Eu 
quero ganhar um curso de cozinha molecular”; 

5.7 Identificar 3 amigos nos comentários, adicionar #acpp com a 
indicação “eu já participei” 
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5.8 Aceder a página oficial do desafio e responder a pergunta: Porque 
deve ganhar o curso de cozinha molecular? No endereço http://bit.ly/giveway-

cozinha-molecular ou BIO Instagram 

6. Limites de participação 

6.1 Apenas é permitida uma participação por utilizador. 

6.2 É possível participar através do Facebook ou Instagram. 

7. Forma de atribuição dos prémios 

7.1 Será escolhida a melhor frase através de critérios de Criatividade. 

7.2 Os prémios serão anunciados na semana de 18 a 22 de novembro. 

7.3 Em caso de impossibilidade de comparência no Curso, poderão os 
vencedores agendar indicar um participante através de e-mail para 
marketing@acpp.pt 

7.4 Em caso de o vencedor já estar inscrito no curso o valor da inscrição 
será devolvido 

8. Aceitação do Regulamento 

8.1 A participação no Passatempo implica a aceitação total e incondicional 
dos termos e condições do presente Regulamento. 

8.2 A Associação Cozinheiros Profissionais de Portugal reserva-se no 
direito de eliminar qualquer participante que esteja, de alguma forma, a 
violar o presente regulamento.  

8.3 A Associação Cozinheiros Profissionais de Portugal reserva-se ao 
direito de alterar, suspender ou cancelar esta promoção, caso ocorram 
circunstâncias de força maior. Qualquer participante que aja de má fé, e 
participe no passatempo utilizando informação falsa, viciando assim o 
passatempo, será automaticamente excluído. 

8.4. A Associação Cozinheiros Profissionais de Portugal garante a 
segurança e confidencialidade do tratamento de todos os dados pessoais 
que venham a ser fornecidos pelos participantes no âmbito do presente 
passatempo, não os cedendo a terceiros. 

9. Informações adicionais 

9.1 Esta Promoção não é de forma alguma patrocinada, aprovada, 
administrada ou associada ao Facebook e Instagram. 

 

 

 

http://bit.ly/giveway-cozinha-molecular
http://bit.ly/giveway-cozinha-molecular
mailto:marketing@acpp.pt

