
Bases legais do sorteio "Ganhe uma escapadinha para duas pessoas para Ibiza ou 
Formentera" 

 
1. FINALIDADE DO SORTEIO 

 
A finalidade do sorteio é a promoção das marcas Logitravel, Ibiza e Formentera através de um 
sorteio que decorrerá no Facebook.  
 

2. EMPRESA ORGANIZADORA, OBJETO, DURAÇÃO E ÂMBITO TERRITORIAL 
 
A organização do sorteio é promovida pela empresa Top Tourism Marketing S.L. (doravante 
TTM) com sede em Ctra. Palma-Valldemossa, S/N - Parcela 3B (Parc Bit), 07121, Palma (Ilhas 
Baleares) e NIF B16537995, entidade a que deverão ser dirigidas todas as comunicações e 
notificações relacionadas com o seu desenvolvimento. 
 
A TTM organiza, com fins promocionais, o sorteio "Ganhe uma escapadinha para duas pessoas 
para Ibiza ou Formentera" (doravante, "o Sorteio"), a desenvolver através de redes sociais 
(Facebook) e de interação com consumidores na via pública, cuja participação está aberta 
apenas a participantes maiores de idade. 
 
O Sorteio terá início em 4 de outubro de 2021 às 12:00 (hora espanhola peninsular) e terminará 
em 10 de outubro de 2021 às 23:59 (hora espanhola peninsular). 
 
Não obstante, a TTM reserva-se o direito de modificar as datas do Sorteio de acordo com a sua 
conveniência. 
 

3. RESPONSABILIDADE DO FACEBOOK 
 
Em conformidade com o disposto nas políticas de promoções vigentes para o Facebook, deve 
ter-se em consideração que: 
 

 O Facebook não patrocina, endossa ou administra de qualquer forma este Sorteio, nem 
está associado a ele. 

 As informações dadas pelos participantes no âmbito deste Sorteio serão geridas 
exclusivamente pela TTM (e não pelo Facebook), de acordo com o disposto na secção 9 
destas bases. 

 
4. REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

 
Poderão participar no Sorteio todas as pessoas (doravante, "Participantes") que aceitarem as 
bases legais e cumpram as seguintes regras de participação: 
 

 Ter mais de 18 anos e dispor de um perfil válido no Facebook. 
 Colocar "gosto" na fotografia promocional do Sorteio na página da TTM 

(@toptourismmarketing). 
 Colocar "gosto" nas páginas da Logitravel Portugal (@logitravelportugal) e do Turismo 

das Baleares (@TurismeIllesBalears).  
 Mencionar nos comentários da fotografia promocional do Sorteio na página da TTM 

(@toptourismmarketing) um (1) amigo, familiar ou conhecido que tenha um perfil 
válido no Facebook. 

 



A participação neste Sorteio, bem como a publicação dos comentários feitos pelos Participantes 
não poderá violar, em caso algum, as Regras da comunidade do Facebook nem as Condições e 
políticas do Facebook. 
 

5. PRÉMIOS, CONDIÇÕES DO SORTEIO E FORMA DE TROCA 
 
Será selecionado um (1) vencedor por sorteio através da aplicação EasyPromos ou semelhante 
entre utilizadores que tenham cumprido os requisitos de participação. Os participantes que não 
seguirem todas as etapas da dinâmica serão automaticamente eliminados do sorteio. Qualquer 
perfil que for detetado como falso ou cometer atos fraudulentos também será removido do 
sorteio. 
 
Assim que a TTM tiver conhecimento de quem é o vencedor, comunicá-lo-á no dia 11 de outubro 
de 2021 na sua página do Facebook (@toptourismmarketing). 
 
O prémio deste sorteio, concretamente, inclui: 
 
Uma escapadinha (viagem) para duas (2) pessoas com destino a Ibiza ou Formentera (à escolha 
do vencedor). 
 
A viagem inclui: 
 
. vôo de ida e volta de um aeroporto português (o preço máximo do transporte de ida e volta 
não pode exceder 250 € por pessoa). 
. Duas (2) noites de alojamento em hotel de quatro estrelas (4*) à escolha da Logitravel, para 
duas (2) pessoas, em quarto duplo e em regime de alojamento e pequeno-almoço.  
 
Quanto às condições de atribuição: (i) as datas são a pedido do vencedor e sujeitas a 
disponibilidade. Excluem-se feriados, (ii) assim que o vencedor confirmar as datas em que deseja 
desfrutar do prémio, nenhuma alteração poderá ser feita, (iii) o prémio será válido para viagens 
entre 12 de outubro e 30 de novembro de 2021, (iv) não estão incluídas despesas de transfer 
(aeroporto-hotel-aeroporto ou domicílio-aeroporto), refeições, gorjetas, excursões, seguros de 
viagem ou despesas adicionais não descritas e (v) o prémio é intransferível e não poderá ser 
trocado por dinheiro ou qualquer outro produto. 
 
Se o vencedor não puder ser localizado dentro de sete (7) dias consecutivos após a data da 
comunicação da TTM, o prémio será concedido a um vencedor suplente, escolhido através do 
mesmo procedimento do primeiro, e entender-se-á que o primeiro vencedor renuncia 
irrevogavelmente ao prémio concedido. Ao participar no Sorteio, o vencedor concorda que o 
seu nome e o prémio obtido poderão aparecer nos meios utilizados para divulgar o Sorteio.  
 
Quaisquer encargos fiscais que a aceitação do prémio possa implicar serão suportados pelo 
vencedor, bem como qualquer outra despesa decorrente do sorteio que não seja 
expressamente assumida pela TTM nestas bases legais. 
 

6. LIMITAÇÕES 
 
Não poderão participar no Sorteio as seguintes pessoas, nem os seus cônjuges, ascendentes ou 
descendentes até ao segundo grau (incluindo): (i) os trabalhadores por conta de terceiros 
empregados em qualquer das empresas e outras pessoas coletivas vinculadas à TTM, (ii) pessoas 
singulares que participem direta ou indiretamente no capital da TTM, (iii) qualquer outra pessoa 
singular que tenha participado direta ou indiretamente na sua preparação ou desenvolvimento.  



 
Ao aceitar estas bases legais, os Participantes consentem que a TTM exclua ou desqualifique 
essas participações no Sorteio. 
 
Consideram-se nulas as participações que tiverem sido efetuadas após a data de conclusão do 
Sorteio, bem como as que não cumpram os requisitos estabelecidos na secção 4 destas bases 
legais. A TTM reserva-se o direito de excluir do sorteio os Participantes que suspeitar ou detetar 
que participaram de qualquer forma fraudulenta. 
 
Caso seja constatado que os vencedores ou suplentes não cumprem os requisitos das bases, ou 
não comprovem o que lhes for solicitado, a sua participação será considerada nula e serão 
automaticamente excluídos do Sorteio, perdendo todos os direitos ao prémio concedido por 
força deste Sorteio. 
 
O prémio atribuído não será suscetível de trocas, alterações ou compensações a pedido do 
vencedor, e não pode ser trocado por nenhum outro produto ou dinheiro. A TTM reserva-se o 
direito, se houver justa causa e comunicação prévia em forma legal, de fazer quaisquer 
alterações, suspender ou prolongar este sorteio. 
 
Fica declarado por via deste documento que os Participantes não terão de pagar, em 
consequência do sorteio proposto, qualquer valor adicional à TTM. 
 
A TTM reserva-se, em caso de necessidade, o direito de substituir o prémio por outro de 
características semelhantes. 
 

7. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
A título de exemplo e não limitativo, a TTM não se responsabiliza pelas seguintes circunstâncias: 
 

 A utilização feita pelo vencedor no que diz respeito ao prémio que é objeto deste 
Sorteio. 

 Danos de qualquer natureza que possam ser decorrentes da indisponibilidade 
temporária ou de continuidade das redes de telecomunicações. 

 Dos serviços prestados por qualquer outra entidade com a qual a TTM colabore na 
prestação de serviços ao vencedor, em consequência do prémio atribuído, bem como 
os derivados de atuação negligente na fruição do mesmo. 

 Dos casos de força maior ou de caso fortuito que possam impedir a realização do Sorteio 
ou a fruição total ou parcial do prémio (greves, pandemias, etc.). 

 Caso este Sorteio não possa ser realizado, seja por fraude nele detetada, erros técnicos 
ou qualquer outro motivo que não esteja sob o controlo da TTM e que afete o 
desenvolvimento normal do Sorteio, a TTM reserva-se o direito de o cancelar, modificar 
ou suspender. 

 
8. LIMITAÇÃO DOS COMENTÁRIOS 

 
 Discriminação: em caso algum poderão ser realizados com o intuito de discriminar 

terceiros e que violem os princípios do direito à honra, à privacidade pessoal e familiar, 
à própria imagem e à dignidade da pessoa. É proibido qualquer tipo de conteúdo 
discriminatório, seja por motivos de raça, sexo, religião, opinião, nacionalidade, 
deficiência ou qualquer outra circunstância pessoal ou social. 



 Atividades ilegais: não poderão incluir conteúdo que promova atividades ilegais ou que 
incluam conteúdo obsceno ou difamatório. 

 Conteúdos autodestrutivos: é proibido incluir conteúdo que promova o uso de 
substâncias estupefacientes ou que possa incitar transtornos alimentares e autolesões. 

 Violência: é expressamente proibido participar com comentários que promovam a 
violência e/ou que incluam, sem limitação, violência sexual ou violência contra animais 
e pessoas. 

 Conteúdo degradante: não são permitidos comentários que sejam intimidantes, 
ameaçadores ou degradantes ou que de alguma forma promovam a violência contra 
uma pessoa ou grupo específico. 

 Conteúdo sexual: é expressamente proibida a inclusão de qualquer tipo de conteúdo 
sexual. 

 
Caso seja comprovado que algum dos Participantes no Sorteio incorreu nalguma das limitações 
estabelecidas nesta secção, a TTM reserva-se o direito de excluir o referido Participante deste 
Sorteio. 
 
A TTM não se responsabiliza pelos danos causados pelo conteúdo incluído nos comentários 
publicados pelos Participantes no Sorteio, e que a qualquer momento possam ferir a 
sensibilidade dos demais Participantes, pelo que a TTM recusa qualquer responsabilidade legal 
e jurídica que possa derivar desses comentários. 
 

9. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 
O sorteio é baseado exclusivamente em comentários no Facebook, o que significa que não se 
recolherão dados pessoais dos Participantes.  
 

10. ALTERAÇÕES E ACEITAÇÃO 
 
A TTM reserva-se o direito de alterar ou expandir estas bases, na medida em que isso não 
prejudique ou menospreze os direitos dos Participantes no sorteio. 
 
A participação no Sorteio pressupõe a aceitação integral destas bases legais pelos Participantes, 
as quais estarão à disposição de quem os desejar consultar. 
 

11. REGIME FISCAL 
 
O prémio que é objeto desta promoção estará sujeito às normas fiscais em vigor em todos os 
momentos e às suas disposições de desenvolvimento. 
 
De acordo com a regulamentação em vigor, a TTM é obrigada a efetuar a retenção ou 
pagamento obrigatório por conta do Imposto sobre rendimentos do vencedor. O custo da 
retenção será assumido integralmente pelo vencedor; caso contrário, será entendido que 
renuncia ao prémio. 
 
Para o efeito, o vencedor deverá fornecer à TTM, antes da entrega do prémio, todos os dados 
pessoais e fiscais e documentação para poder efetuar o depósito dessa retenção. Caso contrário, 
entender-se-á que renuncia ao prémio. 
 
O vencedor será responsável pelo incumprimento de quaisquer obrigações fiscais decorrentes 
do prémio recebido, de acordo com as informações contidas no certificado de retenções na 



fonte e rendimentos por conta do Imposto sobre rendimentos que a TTM fornecerá para esses 
fins.  
 

12. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E JURISDIÇÃO 
 
Estas bases legais serão interpretadas e regidas de acordo com a legislação espanhola. Serão 
competentes para resolver qualquer reclamação ou litígio que possa surgir relativamente à 
validade, interpretação ou cumprimento destas bases os Julgados e Tribunais de Palma (Ilhas 
Baleares). 

 


