
GIVEAWAY SOUND WAVES 2022  

1. DEFINIÇÕES  

1.1. Participante: Todos os utilizadores que seguem o “Festivais.pt” e “Sound Waves” que 
tenham identificado pelo menos 3 amigos na publicação. O Festivais.pt reserva o direito de 
verificar a elegibilidade dos participantes e pedir para que os mesmos se identifiquem, de 
forma a garantir a veracidade da participação.  

1.2. Duração: O “Giveaway Sound Waves 2022” está ativa entre os dias 27 de maio e 10 de 
junho de 2022.  

2. PARTICIPAÇÃO  

2.1. Durante o período compreendido entre as 21h00 do dia 27 de maio de 2022 e as 23h59 do 
dia 10 de junho de 2022, estará a decorrer um passatempo no Instagram do Festivais.pt em 
que quinze utilizadores distintos poderão ganhar um bilhete individual para o “Sound Waves 
2022”. 

2.2. Para ganhar, o participante tem de: (1) seguir a página de Instagram @festivais.pt; (2) 
seguir a página de Instagram @soundwavesfest; (3) comentar citando pelo menos 3 amigos no 
post do passatempo.  

3. OFERTA  

3.1. Os quinze participantes distintos que reunirem as condições acima descritas serão 
escolhidos aleatoriamente através do site verifyshare.com – ganhando assim um bilhete 
individual.  

3.2. Um participante apenas poderá ganhar um bilhete, sendo que no caso de um utilizador 
aparecer mais que uma vez, serão gerados novos vencedores, para fazer cumprir a regra. 

4. ATRIBUIÇÃO  

4.1. Após o término desta campanha, iremos apurar os utilizadores que reúnem todas as 
condições acima e contactar via mensagem privada no Instagram onde iremos pedir 1) Nome 
Completo 2) Email 3) documento de identificação do mesmo (cartão de cidadão ou 
passaporte), 4) Número de telefone, de forma a apurar a validade da conta Instagram e para 
efeitos de entrega do prémio. 

4.2. O envio dos dados mencionados em 4.1 deverá ser feito até ao dia 12 de junho até às 
23h59. Caso isso não aconteça a atribuição do prémio passará para outro participante, sendo 
gerado um novo vencedor não repetido para o efeito e que reúna as condições de 
participação. 

4.3. Os vencedores do Giveaway, com entrada single, para o Sound Waves podem levantar o 
seu bilhete nas bilheteiras do Festival no sábado, 2 de Julho a partir das 15h. 

5. OUTRAS CONDIÇÕES  

5.1. O Festivais.pt reserva-se no direito de suspender parcial ou definitivamente a participação 
de participantes que incumpram qualquer das disposições constantes dos presentes Termos e 
Condições e todos os que considere terem um comportamento inadequado, que impossibilite 
a manutenção da sua participação na campanha. Neste caso, o participante não terá direito à 
correspondente devolução.  



5.2. O Festivais.pt reserva-se no direito de contactar utilizadores que apresentem um 
comportamento anómalo, podendo excluir o utilizador da campanha.   

5.3. O Festivais.pt reserva-se ao direito de alterar o Regulamento e as regras do giveaway sem 
aviso prévio, passando as novas a vigorar a partir do momento da sua publicação. 

5.4. O Festivais.pt não será responsável por qualquer erro, humano ou técnico, que possa 
ocorrer durante o processamento do giveaway, salvo se este resultar de dolo ou culpa grave, e 
exonera-se de qualquer responsabilidade daí emergente. A responsabilidade da entrega é da 
organização do evento.  

5.5. Caso existe alguma dúvida sobre o presente giveaway agradecemos o contacto para 
geral@festivais.pt 


