O
ESTUDANTE
FÉRIAS JÁ VOLTOU!

2 MESES

VANTAGENS:

35

€

JULHO E AGOSTO

,00

1 MÊS

19

€

,90

JULHO OU AGOSTO

1 Bilhete diário para o
Summer Opening (1)
Passatempo: 1 viagem
dupla de barco - Madeira
Ocean Tours (2) REGULAMENTO
1 Voucher de €2 na
Geladaria Mil Sabores (3)
Mais informações em www.horariosdofunchal.pt
(1) Disponível para carregamentos simultâneos no posto de venda HF - Anadia, aos primeiros 140 clientes. (2) Atribuição de 5 prémios. Boletim de participação
disponível para carregamentos simultâneos nos postos de venda HF - Anadia, Pinga e Marina. (3) Disponível para carregamentos nos postos de venda HF Anadia, Marina e Pinga. Limitado ao stock existente.

Cofianciado por:

Parceiros:

REGULAMENTO

Passatempo 04/DC/HF/2022
“Passe Estudante Férias 2022 – Viagem de
Barco’’
HORÁRIOS DO FUNCHAL – TRANSPORTES PÚBLICOS,
S.A., NIPC 511 026 340, com sede na Travessa da
Fundoa de Baixo, n.º 5, São Roque, 9020-242 Funchal,
doravante abreviadamente designada por Horários
do Funchal, vai realizar entre os dias 20/06/2022 e
22/07/2022, um passatempo denominado de “Passe
Estudante Férias 2022 - Viagem de Barco’’, o qual
obedecerá às condições que a seguir se indicam:

1.º Âmbito do Passatempo
Este passatempo é dirigido a todos os estudantes
não trabalhadores de qualquer grau de ensino, com
idade igual ou inferior a 25 anos, residentes na Região
Autónoma da Madeira, que adquiriam o título de
transporte “Passe Estudante Férias”, para o mês de julho
e agosto, da Horários do Funchal, de acordo com as
condições estabelecidas para o mesmo, e enunciadas
no site website da Horários do Funchal.

2.º Objetivo do Passatempo
O objetivo do presente passatempo é promover a
utilização do transporte público de passageiros, no
âmbito das férias escolares, nos meses de julho e
agosto do corrente ano, premiando os utilizadores do
transporte público nos termos deste regulamento.

3.º Forma de Participação
1. Os utilizadores que adquiram o “Passe Estudante
Férias” em simultâneo, para os meses de julho e agosto,
estão habilitados a participar neste passatempo.
2. Para participar os utilizadores devem preencher
o boletim de participação no passatempo, que é
atribuído no ato de aquisição do título de transporte
“Passe Estudante Férias” nos postos de venda Horários
do Funchal Anadia, Pinga e Marina.
3. O boletim de participação deverá ser integralmente
preenchido, com as seguintes informações:
a) Nome completo;
b) Número de telemóvel;
c) Número do passe carregado com o título “Passe
Estudante Férias”;
d) Frase criativa com as palavras “Verão” e “HF”.
4. Uma vez preenchido o boletim, o participante
deverá entregá-lo nos postos de venda Horários do
Funchal Anadia, Marina ou Pinga.
5. Os menores de 18 anos, deverão apresentar o
seu boletim de participação assinado pelos pais ou
representantes legais autorizando a sua participação
no passatempo e o tratamento dos seus dados
pessoais.

4.º Condicionantes à Participação
1. Todas as participações estão sujeitas a uma
aprovação por parte da Horários do Funchal,
que verificará se as mesmas reúnem as condições
indicadas nas presentes condições de participação.
2. O nome do titular do passe deve ser o mesmo nome
constante do boletim de participação.
3. Cada participante só poderá participar no
passatempo uma única vez.

5.º Data de início e fim de participação
O prazo de participação no presente passatempo terá
início em simultâneo com a venda do “Passe Estudante
Férias”, a 20/06/2022, e termo a 22/07/2022.

6.º Descrição do Prémio
Ao abrigo do presente passatempo serão atribuídos
5 (cinco) prémios, cada um composto por 1 (um)
bilhete duplo para uma viagem de barco. Os referidos
prémios são patrocinados pela empresa parceira,
Madeira Ocean Tours.

7.º Forma de Apuramento do Vencedor
1. Findo o prazo de participação no passatempo, um
júri composto por elementos da empresa Horários
do Funchal elegerá, entre todas as participações
rececionadas e validadas, 5 (cinco) vencedores,
tendo em conta, além do correto preenchimento do
boletim, os seguintes critérios no que se refere à frase:
criatividade, originalidade e respeito pelo tema.
2. O júri selecionará também igual número de
vencedores suplentes, para os respetivos prémios a
atribuir nos moldes supramencionados.

8.º Entrega do Prémio
1. O vencedor será contactado pela Horários do
Funchal, por via telefónica, a partir do segundo dia
útil subsequente ao termo do prazo de participação.
2. Se ao fim de 5 (cinco) dias de tentativa não for
possível contactar o vencedor, o prémio será atribuído
ao suplente.
3. Após o contato, o vencedor deverá levantar o
prémio no posto de venda da Horários do Funchal
Marina, até ao dia 31/08/2022.
4. Findo o referido prazo sem que o prémio seja
levantado, o vencedor perde o direito ao prémio.

9.º Publicidade ao Passatempo
1. Este passatempo irá ser divulgado nas redes sociais,
Facebook e Instagram, bem como no website da
Horários do Funchal:
Facebook: https://www.facebook.com/horarios.
funchal/
Instagram: https://www.instagram.com/
horariosdofunchal
Website: http://www.horariosdofunchal.pt
2. Será ainda divulgado nas lojas de atendimento
e venda ao público, nos autocarros da Horários do
Funchal e/ou noutros meios tidos por convenientes.

10.º Proteção de Dados Pessoais
1. Durante o processamento deste Passatempo
são recolhidos e armazenados os dados pessoais
dos participantes e dos vencedores, a saber: nome
completo, número de telefone e número do passe.
2. Os dados pessoais recolhidos serão tratados com
respeito pela legislação de proteção dos dados
pessoais, nomeadamente a Lei n.º 67/98, de 26 de
outubro e a Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto, sendo que
o Passatempo em causa pressupõe o conhecimento e
aceitação do seguinte:
a) Os participantes aceitam que o fornecimento e
tratamento dos dados é necessário e obrigatório
para efeitos de gestão e processamento
deste Passatempo e atribuição dos respetivos
prémios, pelo que autorizam o seu tratamento
pela Horários do Funchal.
b) Os participantes aceitam que o seu nome,
caso venham a ser vencedores, poderá ser
divulgado pela Horários do Funchal através da
internet, nomeadamente, nas suas redes sociais
Facebook e Instagram bem como no Website.
3. Os dados serão recolhidos e tratados pela Horários
do Funchal exclusivamente sob sua responsabilidade.
Os dados pessoais poderão ainda ser transmitidos
por força de disposição legal ou por ordem judicial
ou administrativa, sendo estritamente vedada a
transmissão dos dados pessoais do titular fora do
âmbito e das finalidades mencionadas, sem o seu
expresso consentimento.
4. Os dados pessoais recolhidos serão mantidos até
30 dias após a divulgação dos vencedores, sendo
eliminados findo esse período.
5. A Horários do Funchal garante a segurança e
confidencialidade do tratamento.
6. O titular dos dados tem o direito de acesso,
retificação, limitação, portabilidade e eliminação,
quando aplicável. O titular dos dados tem ainda o
direito de retirar o seu consentimento a qualquer

momento. A retirada do consentimento não
compromete a licitude do tratamento efetuado
com base no consentimento previamente dado.
No entanto, a remoção de consentimento para o
tratamento dos dados pessoais implicará a exclusão
da participação presente passatempo. O titular
dos dados poderá exercer os seus direitos ou obter
qualquer esclarecimento, relativo ao tratamento dos
seus dados pessoais, junto do Encarregado de Proteção
de Dados do Grupo Horários do Funchal, através do
e-mail protecaodedados@horariosdofunchal.pt.
7. O titular dos dados tem igualmente direito a
apresentar reclamação junto da autoridade de
controlo nacional competente, de acordo com a
legislação aplicável.

11.º Condições Gerais
1. A participação neste passatempo está condicionada
à aceitação integral e incondicional do presente
regulamento, com as alterações, anexos e aditamentos
que, a qualquer altura e sem necessidade de aviso
prévio, venham a ser introduzidas pela Horários do
Funchal.
2. A Horários do Funchal reserva-se no direito de, a
qualquer altura e sem necessidade de aviso prévio,
alterar, suspender ou cancelar o passatempo, sem que
com isso os participantes tenham direito a qualquer
tipo de compensação.
3. Qualquer um dos participantes que aja por máfé e participe no passatempo em questão com
base em informação falsa, se identificado, será
automaticamente excluído.
4. A Horários do Funchal reserva-se o direito de
eliminar qualquer participação que identifique como
tendo sido plagiada de qualquer outra fonte.
5. A Horários do Funchal reserva-se ao direito de
desqualificar/ excluir o participante e recusar a
atribuição do prémio, às participações que estejam
em incumprimento devido às seguintes situações:
a) Participação no passatempo com recurso
a dados de registo falsos, imprecisos ou
incompletos.
b) Suspeita de participação repetida do mesmo
individuo no passatempo, com dados de
registos diferentes.
6. A Horários do Funchal não se responsabiliza
pela impossibilidade de contacto telefónico com
o premiado, nomeadamente, devido a problemas
existentes com o seu telefone.
7. A Horários do Funchal não se responsabiliza por
quaisquer violações de direitos de autor ou outras
praticadas pelos participantes no âmbito deste
passatempo.
8. A Horários do Funchal não se responsabiliza por
qualquer acidente, que possa vir a acontecer no
decorrer do usufruto do prémio, que possa provocar
danos físicos no vencedor ou nos seus acompanhantes
ou, danos materiais ou furtos provocados nos seus
bens, bem como, de danos físicos ou materiais
provocados pelo vencedor e seus acompanhantes
em terceiros. Sendo estas responsabilidades única
e exclusivamente imputadas ao premiado e seus
acompanhantes.
9. Os utilizadores poderão solicitar esclarecimentos
sobre o passatempo em apreço junto do seguinte
número da Horários do Funchal 291705555
(ligação ao Departamento Comercial) ou pelo e-mail
comercial@horariosdofunchal.pt.
10. Os casos omissos no presente regulamento serão
resolvidos pela Horários do Funchal e das suas
decisões não caberá recurso.

