
 

 

 

 

 

REGULAMENTO DO PASSATEMPO " Regresso às aulas com UHU” 

 

O Passatempo “Regresso às aulas com UHU” (adiante designado apenas por "Passatempo") é promovido 
pela UHU Ibérica - Adesivos Lda., pessoa coletiva número 503920371, com sede em Alameda dos Oceanos, 
65, Escritórios 2.1 e 2.2, 1900-208 Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 
com o capital social de € 50.000,00, adiante designada por "UHU Ibérica". 

Este Regulamento destina-se a estabelecer os termos e condições da participação no Passatempo, cujo 
tema está relacionado com a Campanha Regresso às aulas. 

Para efeitos do presente passatempo cada participante ao comprar 2 produtos UHU, deverá fazer o seu 
registo no site www.uhu.pt e, após o registo, o upload do comprovativo da compra e elaborar uma frase 
criativa que contenha as palavras “UHU” e “Escola”. 

Com o registo no site e o upload do comprovativo da compra, o participante declara concordar 
integralmente com as regras definidas no presente Regulamento, designadamente no que concerne às 
condições do tratamento dos dados pessoais, em que consente, aceitando sujeitar-se às mesmas, ficando 
imediatamente habilitado a ganhar um dos prémios. 

Os premiados são selecionados pelo júri UHU. 

1. PARTICIPAÇÃO 

1.1 O Passatempo “Regresso às aulas com UHU” visa atribuir prémios aos participantes que, entre os dias 
1 de Agosto de 2021 e 15 de Outubro de 2021, inclusive, até as 23:59 horas, efetuem a compra de 2 
produtos UHU e que criem a melhor frase com as palavras “UHU” e “Escola”, e, nesse período, se registem 
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no site www.uhu.pt, submetam a sua frase e façam o upload do comprovativo da compra e aceitem as 
condições deste regulamento.  

A avaliação da melhor frase criativa e original é feita por um Júri Interno da UHU Ibérica.  
 
1.2 Quaisquer registos efetuados fora do período identificado no número anterior, não serão 
considerados. 

1.3 Cada participante poderá participar várias vezes no âmbito deste passatempo, desde que submetendo 
frases diferentes e talões de compra diferentes. Os participantes deverão incluir as palavras “UHU” e 
“Escola” em todas as frases e fazer o upload de todos os comprovativos de compra. Quaisquer registos 
efetuados fora do período identificado no número anterior, não serão considerados. 

1.4 A UHU Ibérica reserva-se o direito de recusar ou excluir reprovar qualquer participação sempre que 
achar que o seu conteúdo é impróprio ou ilegal. 
 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1 Poderão participar no presente Passatempo todas as pessoas singulares, que tenham residência 
permanente em Portugal Continental e Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, e que cumpram os 
demais requisitos estabelecidos neste Regulamento. 

2.2 Não poderão participar no passatempo os acionistas, sócios, administradores, empregados ou 
colaboradores de qualquer uma das empresas envolvidas, por qualquer forma, neste passatempo, ou os 
seus familiares diretos. 

2.3 O presente Passatempo não carece de autorização pela Secretária-geral do Ministério da 
Administração Interna, nos termos dos artigos 159.º e 164.º do Decreto-Lei n.º 422/89 de 2 de Dezembro, 
com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 10/95 de 19 de Janeiro, tal como alterados pelo Decreto-Lei n.º 
114/2011, de 30 de Novembro.  

3. ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO 

3.1 Os prémios serão atribuídos pela “UHU Ibérica Adesivos, Lda.” com base na seleção efetuada pelo Júri 
interno da UHU Ibérica, no dia 22 de Outubro, em Lisboa. Ganham os doze participantes cujas frases 
tenham reunido a aprovação do Júri interno da UHU Ibérica. Os resultados do passatempo serão 
divulgados na data referida, na página de Facebook da UHU Ibérica e no site www.uhu.pt. 
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3.2 Os prémios serão: 

1.º Uma consola Nintendo Switch no valor de 329,90€; 

2.º Uma consola Nintendo Switch Lite no valor de 199€; 

3º 10 jogos Pokémon  para as consolas Nintendo Switch (2 jogos Pokémon Let’s Go Pikachu ; 2 jogos 
Pokémon Let’s Go Eevee ; 2 jogos Pokémon Sword ; 2 jogos Pokémon Shield; 2 jogos Pokémon Mystery 
Dungeon: Rescue Team DX) no valor total 449€ (cada jogo tem o valor unitário de 44,90€). 

3.3 Os prémios devem ser reclamados no prazo de 15 dias após a revelação dos premiados. Os prémios 
não poderão, em caso algum, ser convertidos em dinheiro. 

Os resultados do passatempo serão divulgados no site e na página de Facebook da UHU Ibérica em 22 de 
Outubro de 2021. 

3.4 Os prémios serão levantados pessoalmente pelos respetivos vencedores mediante a apresentação do 
Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão. Os vencedores menores, deverão comparecer 
acompanhados pelo respetivo encarregado de educação e/ou responsável devidamente autorizado. 

3.5 Os prémios terão de ser levantados diretamente nas instalações da UHU Ibérica, na Alameda dos 
Oceanos, 65, Escritórios 2.1 e 2.2, 1900-208 Lisboa ou noutro local, a designar pela UHU Ibérica. 

3.6  Caso se verifiquem irregularidades na participação, no registo dos vencedores, o prémio será entregue 
ao participante que se encontre na posição seguinte e assim sucessivamente. 

4. EXCLUSÕES 

4.1 Serão excluídas da participação no Passatempo, sem aviso prévio, todas as participações que, 
nomeadamente, estejam numa ou em várias das seguintes situações: 

• Utilização de conteúdos abusivos, impróprios, difamatórios ou obscenos; 

• Participação com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou incompletos; 

5. DADOS PESSOAIS 

5.1 No âmbito e com a finalidade da participação neste Passatempo, serão recolhidos dados pessoais dos 
participantes, em concreto, nome, contacto telefónico, e-mail, morada e código postal. De acordo com a 



 

 

legislação de proteção de dados pessoais, a recolha dos dados e todo o seu tratamento é destinado 
exclusivamente à participação neste passatempo. O Responsável pelo tratamento é a UHU Ibérica, 
Adesivos, Lda. O tratamento dos dados é confidencial e da responsabilidade da UHU Ibérica.  

5.2 Os dados pessoais recolhidos serão exclusivamente utilizados para identificar, divulgar e contactar os 
vencedores do passatempo e serão conservados pelo período necessário à execução do passatempo e 
dos processos inerentes ao mesmo, findo o qual serão eliminados.  

5.3 Não haverá transmissão de dados a terceiros. 

5.4 O participante poderá exercer o seu direito de acesso, retificação, correção, limitação do tratamento 
e/ou ao apagamento dos dados pessoais, bem como solicitar a respetiva portabilidade, em qualquer 
momento, mediante o envio de carta ou email para UHU Ibérica - Adesivos Lda., Alameda dos Oceanos, 
65, Escritórios 2.1 e 2.2, 1900-208 Lisboa ou para uhu_pt@boltonadhesives.com   

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 É proibida a participação no presente Passatempo para fins contrários à Lei, que suponham um 
prejuízo para terceiros, ou suscetíveis de lesar a sua honra, dignidade, imagem, intimidade, crenças 
religiosas, ideologias ou qualquer outro direito legalmente reconhecido. 

6.2 A UHU não se responsabiliza por quaisquer participações extraviadas, não reconhecidas, atrasadas ou 
mal endereçadas, bem como falhas ou erros de rede, sendo que as provas de envio ou introdução dos 
elementos não serão aceites como recibo. 

6.3. Qualquer alteração ao presente Regulamento será efetuada por escrito e produzirá efeitos a partir 
da sua publicação na página www.uhu.pt 

6.4 A participação no passatempo implica a aceitação integral e sem reservas do presente regulamento, 
que estará disponível em www.uhu.pt e na página oficial da UHU Portugal no Facebook. 
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