
TERMOS & CONDIÇÕES 
 

HANG LOOSE EUROPE 

PASSATEMPO "BACK TO SCHOOL" 
 

 

1. Enquadramento 

1.1. O passatempo designa-se “BACK TO SCHOOL” e destina-se a todas as 

pessoas singulares que tenham conta ativa no Facebook e/ou Instagram. 

1.2. O passatempo inicia a 07 de setembro 2022 e termina no dia 25 setembro de 2022 

às 00h. (“período de referência”). 

1.3. O passatempo decorre nas redes sociais Facebook e Instagram da Hang Loose Europe. 

Serão selecionadas as participações mais criativas, que participem numa destas duas redes, que 

cumpram os requisitos de participação constantes neste regulamento. 

1.4. Para participar no passatempo, o participante deve gostar ou seguir a página Facebook 

ou Instagram Hang Loose, mediante a rede em que participar, gostar da publicação do 

passatempo, mencionar 3 amigos nos comentários e comentar com uma frase ou texto com 

“Hang Loose” e “back to school”. 

1.5. Os vencedores serão premiados com o prémio identificado neste regulamento e 

anunciados nas redes sociais Facebook e Instagram da Hang Loose Europe. 

1.6. A Hang Loose Europe reserva-se no direito de alterar o prémio a qualquer momento 

durante o período de referência do passatempo. 

 
2. Requisitos de Participação 

2.1. Podem participar nesta ação todos os cidadãos portugueses ou estrangeiros, residentes 

em Portugal Continental e Ilhas, sendo que a participação para ser considerada válida, deve 

ser submetida por pessoas com idade igual ou superior a 18 anos. 

2.2. Não podem participar no passatempo trabalhadores e colaboradores da Hang Loose Europe. 

2.3. Não serão válidadas as participações que mencionem/identifiquem nos comentários 

marcas ou figuras públicas. 

2.4. Serão automaticamente excluídos todos aqueles que adulterem ou beneficiem 

ilegitimamente dos resultados do presente passatempo. 

2.5. Cada participante poderá participar as vezes que entender, durante o período de 

referência do passatempo. 



3. Prémios 

3.1. O prémio corresponde a umas sapatilhas modelo slip-on "Olivia". 

Os prémios serão atribuídos aos vencedores cuja participação seja selecionada de acordo com os 

critérios definidos nos pontos 1.2 e 4 do presente regulamento, sendo avaliada a criatividade da 

participação. A decisão sobre as participações vencedoras cabe exclusivamente à equipa da 

Administração Hang Loose Europe, bem como ao que fundamenta o critério de criatividade, sendo 

discricionária. 

3.2. Após a seleção, os vencedores serão informados através das redes sociais, no dia 

27 de setembro de 2022, a partir das 11H00. Os vencedores deverão responder à mensagem 

enviada pela Hang Loose Europe até às 18H do dia 27 de setembro, com os respetivos contactos 

para darmos seguimento à entrega do prémio. 

Caso não haja resposta, será selecionado um novo vencedor. 

3.3. O prémio será enviado pela Hang Loose Europe aos vencedores do passatempo. 

3.4. O prémio é pessoal e intransmissível e não pode ser acumulado com outras ofertas ou 

promoções em vigor. A revenda do prémio deste passatempo é expressamente 

proibida. 

 
4. Requisitos 

4.1. Os participantes devem gostar ou seguir a página Facebook ou Instagram 

Hang Loose Europe, mediante a rede em que participarem, gostar da publicação do passatempo, 

mencionar 3 amigos nos comentários e comentar com uma frase ou texto com “hang loose”, e 

“back to school”. 

4.2. Cada participante poderá participar as vezes que entender. Os participantes devem 

cumprir todos os pressupostos expressos no presente regulamento, inclusive na data de 

submissão do mesmo – este deve acontecer no decorrer do período de referência da ação. 

São expressamente excluídos todos aqueles que participem fora do período designado. 

 
5. Vencedores 

Os vencedores serão contactados através de mensagem privada e anunciados nas redes sociais 

Facebook e Instagram da Hang Loose Europe, através das stories, e terão que fornecer o nome e 

contactos para envio do prémio. 

 
6. Fraude 

Serão automaticamente excluídos todos aqueles que adulterem ou beneficiem 

ilegitimamente dos resultados do presente passatempo. 

 
7. Prémios não-reembolsáveis 

O prémio não é reembolsável em dinheiro ou qualquer outro género e não são permitidas 

trocas. 

 
8. Não cumprimento dos requisitos 

Na eventualidade do vencedor não cumprir os critérios estabelecidos no presente 

regulamento, o prémio não será atribuído e continuará propriedade da Hang Loose Europe. 



9. Alterações/Cancelamento do Passatempo 

A Hang Loose Europe reserva-se no direito de terminar, alterar, encurtar, atrasar ou prolongar 

este passatempo não tendo os participantes direito a qualquer tipo de compensação. 

 
10. Aceitação Termos & Condições 

A participação neste passatempo pressupõe o conhecimento e aceitação, sem reserva, das 

regras estabelecidas no presente regulamento. Ao participar, os concorrentes permitem a 

partilha das frases submetidas para o passatempo nas redes sociais e website da marca Hang Loose 

Europe. 

 
11. Proteção de Dados e Política de Privacidade 

A participação no passatempo “Hang Loose Back To School”, pressupõe que cada 

participante autorize que a Hang Loose Europe recolha e trate os seus dados 

pessoais nos termos da nossa Política de Privacidade disponível em https://bit.ly/3TEnA5o 

Os mesmos serão tratados apenas para efeitos do presente passatempo e de acordo com as 

normas definidas pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados e pela legislação Portuguesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


