Regulamento
“Regresso Às Aulas Science4you”
Âmbito geral
1. A campanha denominada “Regresso às Aulas” é levada a cabo e promovida pela Science4you
S.A.
2. A promoção da campanha é feita através dos vários canais de comunicação da Science4you,
entre os dias 21 de Agosto e 21 de Setembro de 2017.

Validade e condições de participação

1. A presente campanha é válida para todos os residentes em Portugal, exceto funcionários da
Science4you bem como a respetiva família direta (incluindo parentesco de primeiro grau);
2. A Science4you pode excluir em qualquer altura um indivíduo da participação devido a quebra
de alguma das condições de participação ou em caso de abuso, fraude ou participação falsa no
concurso;
3. A campanha é válida para todos os clientes que cumpram com os seguintes pontos:
a) Efetuar uma compra no valor mínimo de 30€ numa loja física Science4you entre os dias 21 de
Agosto e 21 de Setembro de 2017 mediante a apresentação do cartão cientista na compra;
b) Válido na compra de qualquer brinquedo. Não acumulável com outras promoções em vigor;
c) Caso sejas um dos vencedores, a Science4you entrará em contacto contigo e basta enviares a
factura dos livros escolares. Deverás enviar a factura dos livros escolares (digitalização, fotografia
ou print screan) para o endereço electrónico que te for enviado.
4. Serão consideradas válidas todas as participações que estejam de acordo com o referido neste
regulamento.
Prazos
1. A presente campanha entra em vigor no dia 21 de Agosto e termina às 23h59 do dia 21 de
Setembro de 2017;
2. Os três vencedores serão anunciados entre os dias 22 e 25 de Setembro nos vários canais de
comunicação da marca;
3. A entrega dos prémios será efetuada a partir do primeiro dia útil do mês de Outubro.
Escolha do vencedor
1. Será criada uma base de dados que irá agregar todas as participações válidas durante o
período da campanha;
2. Os três vencedores serão escolhidos com recurso a uma ferramenta de seleção aleatória
(www.random.org), a partir dessa mesma base de dados.

Prémio
1. Serão reembolsados 3 clientes, num valor até 300 euros por pessoa.
2. O valor do prémio só se aplica aos manuais escolares selecionados pela Direção-Geral da
Educação para o ano lectivo 2017/2018;
3. O valor do reembolso não ultrapassará os 300€ (trezentos euros);
4. O prémio será pago mediante a apresentação de um talão de compra onde estejam
discriminados os manuais escolares e o seu valor correspondente;
5. O prémio só será atribuído após a compra dos manuais escolares por parte do vencedor;
6. A compra dos manuais escolares é da responsabilidade do vencedor do prémio; a Science4you
não se compromete a adquirir os mesmos, apenas cobre o seu valor após a compra;
NOTA: Os vencedores necessitam de já ter adquirido os manuais escolares para o ano lectivo
2017/2018.

Considerações finais
1. Ao participarem, os participantes autorizam a utilização dos seus dados para tratamento
interno, divulgação de outras ações a desenvolver pela Science4you e registo na base de dados
das newsletters da marca;
2. A Science4you reserva-se o direito de suspender a presente ação em caso de irregularidades
no processo de participação, assim como por qualquer outra causa fora do controlo da empresa;
3. A eventual suspensão da iniciativa ou alteração das condições e prazos será divulgada nos
vários canais de comunicação da Science4you;
4. A participação na presente iniciativa implica a total aceitação e cumprimento das regras aqui
descritas.

