
 

Regulamento do Passatempo Green Books 

 

1. Disposição Geral 

1.1. O presente regulamento estabelece as regras dos passatempos englobados no 

projeto, promovido pela Book in Loop, que estará disponível no site 

manuaisnovos.bookinloop.pt. 

1.2. Os passatempos contemplam a atribuição de pontos (doravante denominadas 

“árvores digitais”) por ações efetuadas na plataforma (bookinloop.pt e 

manuaisnovos.bookinlop.pt), redes sociais e comunicações (por exemplo, newsletters). 

1.3. O conjunto de “árvores digitais” será denominado “floresta digital”.  

1.4. A “floresta digital” terá a vertente individual e escolar. 

1.5. A utilização da plataforma pressupõe o conhecimento e a aceitação integral e sem 

reservas das regras estabelecidas no presente regulamento, bem como de seus 

eventuais aditamentos e modificações. 

1.6. Todos os eventos indicados na tabela do ponto 5.2 atribuem códigos de passatempo, 

ficando o utilizador automaticamente habilitado a participar no mesmo.  

1.7. Caso um utilizador não pretenda participar no passatempo, deverá entrar em contacto 

com a nossa equipa para o email ola@bookinloop.com, indicando que não pretende 

que as suas entradas sejam contabilizadas para o efeito. 

2. Condições de Acesso aos Passatempos 

2.1. A plataforma destina-se a utilizadores com idade igual ou superior 14 anos, residentes 

em Portugal Continental, registados em bookinloop.pt . 

2.2. As ações de utilizadores menores de idade são da responsabilidade de 

pais/tutores/supervisores. 

 

3. Periodicidade dos Passatempos 

3.1. Os passatempos decorrerão no período de dia 11 de julho de 2022 a 16 de outubro de 

2022. 

3.2. Os passatempos terão vertentes semanais, mensais e por escola. 

 

4. Condições do Passatempo 

4.1. Classificam-se para os passatempos semanais os utilizadores que acumulem um 

mínimo de 25 árvores digitais entre as 00h01 de segunda-feira até às 23h59 de 

domingo, nas semanas compreendidas entre o dia 11 de julho de 2022 e 16 de 

outubro de 2022.  

4.2. O primeiro passatempo semanal decorrerá na semana de 11 de julho 2022, segunda-

feira, a 17 de julho de 2022, domingo e todos os passatempos semanais decorrerão 

separados pelo período de uma semana (das 00h01 de segunda-feira até 23h59 de 

domingo), até ao dia 16 de outubro de 2022.  

4.3. Classificam-se para os passatempos mensais os utilizadores que acumulem um mínimo 

de 100 árvores digitais entre as 00h01 do primeiro dia do passatempo mensal e 23h59 

do último dia do passatempo mensal. 

4.4. O primeiro passatempo mensal decorrerá entre o dia 11 de julho de 2022 e o dia 11 

de agosto de 2022, e todos os passatempos mensais seguintes decorrerão separados 

pelo período de 1 mês até ao dia 13 de outubro de 2022 (descriminado no ponto 4.6.).  
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4.5. Os vencedores de cada passatempo semanal serão escolhidos segundo os seguintes 

critérios: 

1º passatempo semanal (11 a 17 de julho de 2022): o vencedor será o 25º utilizador a 

acumular 25 árvores digitais.  

2º passatempo semanal (18 a 24 de julho de 2022): o vencedor será o 16º a acumular 

25 árvores digitais.  

3º passatempo semanal (25 a 31 de julho de 2022): o vencedor será o 38º utilizador a 

acumular 25 árvores digitais. 

4º passatempo semanal (01 a 07 de agosto de 2022): o vencedor será o 27º utilizador 

a acumular 25 árvores digitais. 

5º passatempo semanal (08 a 14 de agosto de 2022): o vencedor será o 3º utilizador a 

acumular 25 árvores digitais.  

6º passatempo semanal (15 a 21 de agosto de 2022): o vencedor será o 43º utilizador 

a acumular 25 árvores digitais.  

7º passatempo semanal (22 a 28 de agosto de 2022): o vencedor será o 47º utilizador 

a acumular 25 árvores digitais. 

8º passatempo semanal (29 de agosto a 04 de setembro de 2022): o vencedor será o 

16º utilizador a acumular 25 árvores digitais. 

9º passatempo semanal (05 a 11 de setembro de 2022): o vencedor será o 27º 

utilizador a acumular 25 árvores digitais. 

10º passatempo semanal (12 a 18 de setembro de 2022): o vencedor será o 21º 

utilizador a acumular 25 árvores digitais. 

11º passatempo semanal (19 a 25 de setembro de 2022): o vencedor será o 26º 

utilizador a acumular 25 árvores digitais.  

12º passatempo semanal (26 de setembro a 02 de outubro de 2022): o vencedor será 

o 8º utilizador a acumular 25 árvores digitais.  

13º passatempo semanal (03 a 09 de outubro de 2022): o vencedor será o 33º 

utilizador a acumular 25 árvores digitais. 

14º passatempo semanal (10 a 16 de outubro de 2022): o vencedor será o 19º 

utilizador a acumular 25 árvores digitais. 

4.6. Os vencedores de cada Passatempo Mensal serão escolhidos segundo os seguintes 

critérios: 

1º passatempo mensal (11 de julho a 11 de agosto de 2022): os vencedores serão os 

10 utilizadores com mais pontos.  

2º passatempo mensal (12 de agosto a 12 de setembro de 2022): os vencedores serão 

os 10 utilizadores com mais pontos. 

3º passatempo mensal (13 de setembro a 13 de outubro de 2022): os vencedores 

serão os 10 utilizadores com mais pontos. 

 

5. Acumulação de Árvores Digitais 

5.1. Cada utilizador poderá acumular árvores digitais durante o período de 11 de julho de 

2022 a 16 de outubro de 2022.  

5.2. Para acumular árvores digitais um utilizador deverá estar registado no site 

bookinloop.pt.  

5.3. Não existe limite de acumulação de árvores digitais. 



 

5.4. As árvores digitais podem ser acumuladas de forma automática e/ou manual (através 

de registo de códigos de ação e através de registo de códigos de partilha). 

5.5. A acumulação automática de árvores digitais não requer a introdução de um código 

por parte do utilizador. 

5.6. A acumulação manual de árvores digitais requer introdução de códigos na área de 

cliente, no separador “Green Books”. 

5.7. As árvores digitais são atribuídas a cada utilizador individual em função dos eventos 

descritos na seguinte tabela: 

 

Modo de 

Acumulação 

Evento Árvores Digitais 

Atribuídas 

Manual Compra de 1 livro em manuaisnovos.bookinloop.pt* 5 

Manual 
Encapamento de 1 Livro 

manuaisnovos.bookinloop.pt* 
5 

Automático Registo em bookinloop.pt 5 

Automático Registo na newsletter Book in Loop 5 

Automático 1€ gasto em bookinloop.pt 1 

Manual 
Registo de Códigos presentes nas newsletter Book in 

Loop* 
5 

Manual 
Comentários feitos nas publicações das redes sociais 

Facebook e Instagram (@bookinloop)* 
15 

Manual 
Introdução de Código Pessoal de Partilha numa 

compra 
20 

Manual 
Amigo introduz Código Pessoal de Partilha numa 

compra 
20 

 

5.8. Os códigos de ação são disponibilizados nos os eventos assinalados com (*) na tabela 

do ponto 5.7. e devem ser introduzidos na área de cliente em bookinloop.pt, no 

separador “Green Books”, para acumulação de árvores digitais. 

5.9. Cada compra finalizada em manuaisnovos.bookinloop.pt terá direito a um código de 

ação para registo na área de cliente. 

5.10. Os códigos pessoais de partilha estão disponíveis na área de cliente e podem 

ser partilhados com amigos. 

5.11. Os códigos pessoais de partilha não têm limite de partilhas. 

5.12. Os códigos pessoais de partilha só podem ser registados por outro utilizador 

uma vez. 

5.13. Registo de códigos que estarão presentes nas newsletters Book in Loop deve 

ser realizado na área de cliente, no separador “Green Books”. 

5.14. Comentários feitos nas publicações da marca no Facebook e Instagram em 

@bookinloop. Os códigos serão enviados via mensagem privada em ambas as 

plataformas a todos os utilizadores que comentarem as publicações e cujo perfil 

pessoal permita o envio de mensagens privadas por um perfil comercial. 

5.15. Compras com pagamento pendente não têm direito a árvores digitais.  

5.16. Reservas não têm direito a árvores digitais.   



 

5.17. Apenas compras em manuaisnovos.bookinloop.pt com pagamento efetuado 

terão um código associado para utilização no passatempo. 

5.18. Em compras realizadas em manuaisnovos.bookinloop.pt, o código do 

passatempo é indicado, após o pagamento ser processado, no final da compra na 

página de resumo da encomenda e enviado por e-mail. 

5.19. Em compras de manuais escolares novos, não é necessário ter sessão iniciada 

para ter acesso a um código para o passatempo, desde que cumpra as condições 

indicadas anteriormente. 

5.20. Os códigos do passatempo estão associados apenas a um(a) aluno(a). 

5.21. Cada utilizador deve associar o seu código à escola que pretende para 

contribuir para a classificação das escolas.  

5.22. Cada código de ação apenas pode ser adicionado a uma escola.  

5.23. Os códigos do passatempo devem ser inseridos na área de cliente, no 

separador “Green Books”. 

5.24. Cada código de ação recebido pelo utilizador pode ser introduzido 1 (uma) vez.  

5.25. O utilizador pode consultar o número de árvores digitais que acumulou na sua 

área de cliente.  

5.26. A classificação individual estará disponível na área de cliente, no separador 

“Green Books”. 

5.27. A classificação das 5 escolas com mais árvores digitais está disponível em 

bookinloop.pt/pages/campaign. 

5.28. A acumulação de árvores digitais por escola estará dependente do número de 

árvores digitais atribuídas pelos alunos a essa escola.  

 

6. Prémios 

6.1. A lista de prémios está disponível no anexo “Catálogos de Prémios”, no final do 

presente Regulamento.  

6.2. Os prémios não poderão ser trocados, devolvidos ou substituídos por valor 

equivalente em numerário, nem estão sujeitos a qualquer forma de reembolso. 

6.3. Os prémios estão sujeitos a garantia pelo fornecedor segundo os termos legais. 

6.4. Os prémios estão limitados ao stock existente. 

6.5. O prémio “E-Bike Dobrável E-LITE BEERG 20 PR” estará disponível a partir de setembro 

de 2022, sendo que por esse motivo será entregue aos vencedores no máximo 30 dias 

após o stock estar disponível.  

 

7. Atribuição de Prémios dos Passatempos 

7.1. Os vencedores de cada Passatempo semanal serão anunciados na 2ª feira 

imediatamente a seguir ao final de cada passatempo, através do envio de email para o 

contacto registado na plataforma de pontos. 

7.2. Os vencedores de cada Passatempo mensal serão anunciados no dia útil após o final 

do passatempo mensal, através do envio de email para o contacto registado na 

plataforma de pontos. 

7.3. Após divulgação de vencedores de passatempos semanais e mensais, os prémios 

serão entregues no prazo de 30 dias. 



 

7.4. Em casos de falta de resposta do vencedor do passatempo semanal no prazo de 10 

dias úteis após envio do email, o mesmo perde direito ao prémio e o seguinte 

utilizador da lista ordenada cronologicamente será contactado para receber o prémio. 

Caso o utilizador seguinte não responda, será contactado novo utilizador seguinte que 

conste da lista ordenada cronologicamente, até se obter uma resposta para envio e 

entrega do prémio.  

7.5. Em casos de falta de resposta de algum vencedor do passatempo mensal no prazo de 

10 dias úteis após o envio do email, o mesmo perde direito ao prémio e o 11ª 

utilizador da lista ordenada cronologicamente será contactado para receber o prémio 

mais elevado.  Caso o 11º utilizador não responda, será contactado o 12º utilizador 

que conste da lista ordenada cronologicamente, seguindo o mesmo processo até 

entrega do prémio. Caso surjam vários casos de falta de resposta, o processo 

anteriormente descrito será repetido para todos os casos, seguindo a estrura indicada 

considerando o utilizador imediatamente a seguir ao utilizador a quem foi entregue o 

prémio anterior (isto é, se o primeiro prémio for entregue ao 12º utilizador da lista, o 

13º utilizador será contactado para o segundo prémio).  

7.6. Caso não seja possível apurar um vencedor para um passatempo semanal ou 

passatempo mensal porque nenhum utilizador atingiu os níveis de acumulação de 

árvores digitais para admissão ao passatempo, o prémio respetivo a esse passatempo 

será entregue ao utilizador com maior número de árvores digitais acumuladas no 

período correspondente.  

7.7. A escola vencedora é a escola que tenha a maior floresta digital no final do período de 

Passatempo.  

 

8. Informações adicionais 

8.1. Este passatempo é promovido exclusivamente por Book in Loop. 

8.2. A entidade Book in Loop reserva-se o direito de alterar o presente Regulamento, 

sempre que tais alterações sejam justificadas. 

8.3. As entidades Book in Loop recolhe informações do perfil dos participantes vencedores 

imprescindíveis para as finalidades de gestão da participação na Plataforma de Pontos 

e no Passatempo, para fins comerciais e de marketing. 

8.4. Qualquer questão relacionada com a participação na Plataforma de Pontos e no 

Passatempo deverá ser enviada por e-mail para o contacto ola@bookinloop.com.  

8.5. Para pedir eliminação de dados pessoais da plataforma, é necessário entrar em 

contacto para o email ola@bookinloop.com, indicando o nome, endereço de email 

associado à conta e o pedido de eliminação de todos os dados.  

 

 

08 de julho de 2022 
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Anexo “Catálogo de Prémios” 

Prémios passatempos mensais  

(Lista de Prémios para cada passatempo mensal) 

Prémio Lugar 

iPhone 11 Pro 64GB Recondicionado 1º 

E-Bike Dobrável E-LITE BEERG 20 PR 2º 

Scooter Elétrica UIRAX 8,5''PREMIUM 3º 

Auriculares Bluetooth True Wireless SONY Linkbuds 
WFLS900NB 

4º 

Cadeira Gaming Vermelha Racing 5º 

Cadeira Gaming Vermelha Racing 6º 

Cadeira Gaming Vermelha Racing 7º 

Mesa de Gaming 108x60x75cm 8º 

Mesa de Gaming 108x60x75cm 9º 

Mesa de Gaming 108x60x75cm 10º 

 

Prémios passatempos semanais 

Semana Prémio Quantidade 

11 a 17 de julho de 2022 Conjunto de Gaming 4 em 1 com USB 1 

18 a 24 de julho de 2022 
Conjunto Teclado, Auscultador, Rato e 

Tapete 
1 

25 a 31 de julho de 2022 Smartwatch e auriculares Bluetooth 5.0 1 

01 a 07 de agosto de 2022 Conjunto de Gaming 4 em 1 com USB 1 

08 a 14 de agosto de 2022 
Conjunto Teclado, Auscultador, Rato e 

Tapete 
1 

15 a 21 de agosto de 2022 Smartwatch e auriculares Bluetooth 5.0 1 

22 a 28 de agosto de 2022 Conjunto de Gaming 4 em 1 com USB 1 

29 de agosto a 04 de setembro de 

2022 

Conjunto Teclado, Auscultador, Rato e 

Tapete 
1 

05 a 11 de setembro de 2022 Smartwatch e auriculares Bluetooth 5.0 1 

12 a 18 de setembro de 2022 Conjunto de Gaming 4 em 1 com USB 1 

19 a 25 de setembro de 2022 
Conjunto Teclado, Auscultador, Rato e 

Tapete 
1 

26 de setembro a 02 de outubro de 

2022 
Smartwatch e auriculares Bluetooth 5.0 1 



 

03 a 09 de outubro de 2022 Conjunto de Gaming 4 em 1 com USB 1 

10 a 16 de outubro de 2022 
Conjunto Teclado, Auscultador, Rato e 

Tapete 
1 

 


