
 
 
REGULAMENTO DO PASSATEMPO “OVO ESCONDIDO” 
 
 
COSTA DO VIZIR CAMPING • PARQUE DE CAMPISMO COSTA DO VIZIR LDA 
Segunda-feira, 25 de março de 2019 
 
1. Passatempo “OVO ESCONDIDO” 
 
O Passatempo “OVO ESCONDIDO” é uma ação promocional promovida pelo COSTA 
DO VIZIR CAMPING, marca pertencente à empresa PARQUE DE CAMPISMO COSTA 
DO VIZIR LDA, com o Nif: 508450160 e sede em Monte Branco 7520-437 Porto Covo.  
O Passatempo será doravante neste regulamento denominado de “passatempo”. 
 
2. Duração do Passatempo  
 
2.1 O passatempo online decorrerá entre o dia 26/03/2019 e as 13H00 do dia 
29/04/2019. 
 
3. Destinatários 
 
3.1. Este passatempo destina-se a todos os participantes residentes em Portugal ou no 
Estrangeiro e que cumpram os requisitos deste regulamento. 
 
4. Regras de Participação e atribuição de Prémios 
 
4.1. Numa das páginas do website www.costadovizir.com existe um ovo com um código 
vale. 
Para participar no passatempo, o participante terá de efetuar o pagamento de uma 
reserva de duas noites (mínima estadia) no Costa do Vizir Camping, durante o período 
de datas acima definido como duração do passatempo, mencionando para tal o código 
do vale associado ao ovo escondido. 
 
4.2 As reservas poderão ser feitas através de um dos seguintes canais: 

• website: www.costadovizir.com  
• email: info@costadovizir.com 
• telefone: +351 269 959 100 ou +351 968 526 833 

 
4.3. Cada participante poderá participar mais do que uma vez, desde que para tal 
efetue novas reservas para diferentes datas. 
 
4.4. Não serão consideradas participações válidas para as reservas efetuadas antes da 
data de duração do passatempo (acima referida), bem como reservas efetuadas através 
das plataformas Pitchup e Odisseias. 
 

http://www.costadovizir.com/
http://www.costadovizir.com/


4.5. Para confirmar a sua participação, o utilizador terá de aceitar todos os termos do 
presente regulamento.  
 
 
5. Prémio  
 
5.1. O passatempo premiará todos os participantes com 10% de desconto na compra de 
2 noites, sobre o valor de tabela dos seguintes alojamentos disponibilizados pelo 
parque - camping, mobile home, apartamento ou bungalow, e ainda a oferta de 
pequeno-almoço durante a estadia comprada, desde que efetuem o pagamento de 
reserva de duas noites (mínima estadia) no Costa do Vizir Camping, durante o período 
de datas acima definido como duração do passatempo, mencionando para tal o código 
do vale associado à mesma oferta. 
 
5.2. Ao valor da reserva será automaticamente aplicado o desconto de 10% e os 
participantes premiados serão informados do mesmo.  
 
5.3. A estadia reservada terá que ser gozada no período compreendido entre 8 de Abril 
de 2019 e 30 de abril de 2019. 
 
5.4. O PARQUE DE CAMPISMO COSTA DO VIZIR LDA não se responsabiliza pelos 
custos de deslocação até à morada do parque, para usufruto do prémio. 
 
5.5. O prémio descrito supra não poderá ser alvo de troca por outros de igual espécie ou 
valor nominal.  
 
5.6.  O PARQUE DE CAMPISMO COSTA DO VIZIR LDA não será responsável por 
quaisquer danos físicos ou morais decorrentes do usufruto do prémio.  
 
 
6. Considerações Gerais  
 
 
6.1. O passatempo só é válido para cidadãos maiores de idade. 
 

 

 

 

 

 

7. Outras Condições  
 
7.1. O PARQUE DE CAMPISMO COSTA DO VIZIR LDA reserva-se no direito de alterar, 
a qualquer momento, o presente regulamento, sempre que entender necessário, 
tornando-se as alterações efetivas após a sua publicação online.  
 
 
7.2. Ao participar neste passatempo, os participantes aceitam automaticamente as 
condições estabelecidas neste regulamento.  
 



7.3. Não serão consideradas válidas as participações em que os dados fornecidos sejam 
falsos ou que de alguma forma tentem viciar as regras do presente regulamento, 
nomeadamente participações que indiciem a utilização de programas que permitam a 
inscrição automática ou a criação de e-mails pontuais criados para o efeito.  
 
7.4. Os dados recolhidos são pertença única da empresa O PARQUE DE CAMPISMO 
COSTA DO VIZIR LDA e destinam-se a tratamento estatístico e futura 
correspondência ou contacto, para ações feitas exclusivamente pela empresa. É 
garantida a confidencialidade dos dados recolhidos, bem como o acesso, rectificação ou 
eliminação dos mesmos segundo a Lei nº 67/98, de 26 de Outubro (Lei de Proteção de 
Dados Pessoais). Para aceder, alterar ou apagar os seus dados, bastará enviar uma 
carta para: PARQUE DE CAMPISMO COSTA DO VIZIR LDA, Monte Branco 7520-437 
Porto Covo 
 
 
7.5.  O PARQUE DE CAMPISMO COSTA DO VIZIR LDA não será responsável pela 
impossibilidade de participação no passatempo devido a falhas ou erros de rede, pela 
impossibilidade/dificuldade de acesso ou não disponibilidade do website, aplicação 
Instagram e/ou Facebook, nem sobre a sua compatibilidade com os sistemas 
operativos, programas informáticos utilizados para acesso à Internet, respectivas 
configurações dos terminais e/ou capacidade de acesso à Internet dos participantes do 
passatempo ou utilizadores da aplicação.  
 
7.6. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela PARQUE DE 
CAMPISMO COSTA DO VIZIR LDA. e das suas decisões não caberá recurso.  
 
 
Porto Covo, 25 de Março de 2019 
 


