
PASSATEMPO "RÓTULO QUINTA DA RAZA PET-NAT 2019 – EDIÇÃO ESPECIAL DE AUTOR" 

OBJETIVO DO PASSATEMPO E CANDIDATURA 

1. Apresentação de um rótulo original para a garrafa que se apresenta no post publicado na 

página de Facebook da Quinta da Raza.  

2. O rótulo destina-se a uma edição especial de autor, a ser utilizado num novo projeto da 

Quinta da Raza Lda, o RAZA PET-NAT. O vinho será um “Petillant Naturel”, um espumante 

natural produzido por um método que data do séc XVI. A tradição, a irreverência, mas também 

o aspeto natural do rótulo serão valorizados. 

PARTICIPAÇÃO 

1. A participação no Passatempo está aberta a todos as pessoas que tenham interesse na área 

do Design, Comunicação, Marketing, Belas-Artes, Arquitetura ou outras áreas similares.  

RECEÇÃO DOS TRABALHOS 

1. As participações podem ser enviadas para o e-mail geral@quintadaraza.pt, até às 23h59 do 

dia 30 de abril de 2020. 

2. Todas as participações estão sujeitas à aprovação da Quinta da Raza após a sua verificação. 

Será enviado a todos os participantes um e-mail para confirmação de receção do trabalho.  

AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

1. Os trabalhos são submetidos ao exame do júri, que seleciona um vencedor. 

2. A decisão do júri é soberana e não sujeita a reclamação. 

JÚRI 

1. O júri do Passatempo é composto pela equipa da Quinta da Raza, que avaliará as 

participações em termos de criatividade, de originalidade e de adequação ao tipo de vinho e às 

suas características.  

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

1. O Júri distinguirá 1 vencedor que, depois das deliberações, será anunciado nos suportes de 

comunicação digital da Quinta da Raza (website, Facebook, LinkedIn e Instagram) a 07 de 

maio de 2020.  

2. A entrega do prémio “RÓTULO QUINTA DA RAZA PET-NAT 2019 – EDIÇÃO ESPECIAL DE 

AUTOR” decorrerá no início do mês de maio de 2020. 

PRÉMIO 

O vencedor receberá um prémio monetário (pessoal e instransmissível) no valor de €150, bem 

como uma caixa de vinho com 1 exemplar de cada uma das referências do portfólio das marcas 

Dom Diogo e Quinta da Raza.  



A participação vencedora verá, ainda, o seu nome publicado na edição especial de autor, bem 

como a sua divulgação em todos os suportes de comunicação da Quinta da Raza, Lda.  

DIREITOS 

1. O participante garante que o trabalho é integralmente da sua autoria e responsabiliza-se pelo 

respetivo conteúdo, garantindo que a respetiva divulgação não infringe quaisquer direitos de 

autor ou direitos de propriedade industrial de terceiros. 

2. O participante responsabiliza-se perante a Quinta da Raza Lda., bem como perante quaisquer 

terceiros, por todos os eventuais danos causados pela divulgação da sua obra. 

4. A Quinta da Raza Lda., não se responsabiliza por quaisquer violações de direitos de autor ou 

outras praticadas pelos participantes no âmbito do presente passatempo. 

5. Ao participar no Passatempo concede, à Quinta da Raza Lda., o direito de uso e publicação, 

parcial ou integral, da imagem premiada. 

6. Sem prejuízo dos direitos de autor reconhecidos por lei à obra a propriedade do trabalho 

premiado é pertença da Quinta da Raza Lda.  

CLÁUSULAS RESOLUTÓRIAS 

 1. À Quinta da Raza Lda, reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, o presente 

regulamento, tornando-se as alterações efetivas após a sua publicação na Quinta da Raza Lda, 

ou no Facebook, ou em qualquer outro link designado e divulgado, previamente, pela Quinta da 

Raza Lda. 

2. À Quinta da Raza Lda, reserva-se o direito de modificar ou suspender o passatempo, em 

qualquer momento, no caso de anomalia informática ou em caso de verificação de atuações que 

possam indiciar a prática de ilícitos criminais. 

3. À Quinta da Raza Lda, reserva-se o direito de desclassificar os participantes que, 

deliberadamente, tentem viciar, em algum momento, as regras e o espírito do Passatempo. 

4. A participação neste Passatempo pressupõe o conhecimento e a aceitação integral dos 

presentes termos e condições, pelo que à Quinta da Raza Lda reserva-se o direito de recusar a 

participação de qualquer concorrente que os não cumpra. 

5. Qualquer situação extraordinária, não prevista neste Regulamento, será apreciada e decidida 

pela Quinta da Raza Lda. 

6. No âmbito do presente passatempo, e sempre que o participante forneça os seus dados 

pessoais, os mesmos serão tratados automaticamente pela Quinta da Raza Lda., nos termos da 

Lei n.º 67/98 de 26 de outubro e do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (Regulamento 

(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016), e utilizados exclusivamente para realização de todos os 

procedimentos inerentes à participação no passatempo, receção do prémio e cumprimento de 

obrigações legais. O participante declara que leu e aceitou o presente regulamento e a Política 

de Privacidade disponível nos nossos suportes de comunicação. 



7. Os dados pessoais recolhidos neste âmbito serão exclusivamente tratados para as finalidades 

acima indicadas pela Quinta da Raza Ld.a, na qualidade de responsável pelo tratamento, com 

sede na Quinta da Raza, Veade, Celorico de Basto, NIF 508 800 78. 

8. De acordo com a legislação sobre Proteção de Dados Pessoais, o participante pode exercer os 

seus direitos de acesso, retificação, apagamento, oposição, limitação e portabilidade, 

solicitando-o, por escrito, por e-mail para geral@quintadaraza.pt devendo, em qualquer caso, 

comprovar a sua identidade e especificar o direito ou os direitos que pretende exercer. 

9. Os dados pessoais serão conservados pelo período necessário ao cumprimento de obrigações 

legais e ao processamento da sua participação neste passatempo. 

10. A Quinta da Raza Lda., garante e obriga-se a pôr em prática as medidas técnicas e 

organizativas adequadas para que os seus colaboradores protejam os seus dados pessoais e 

informações de que os mesmos venham a tomar conhecimento no desempenho das suas 

funções e enquanto decorrer o passatempo, assumindo igualmente a obrigação de não 

transmitir a terceiros qualquer tipo de informação relacionada com os seus dados pessoais.  

11. Caso a Quinta da Raza Lda., considere necessário realizar um tratamento dos dados para 

uma finalidade diferente, deverá solicitar consentimento prévio por escrito do titular dos dados, 

sem o qual não poderá efetuar tal tratamento. 

12.Todos aqueles que participam no concurso aderem automaticamente a todas as cláusulas 

deste regulamento. Qualquer dúvida relacionada com este regulamento deve ser esclarecida 

através do endereço de e-mail geral@quintadaraza.pt. 


