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Passatempo “MUNDIAL 2022 – TORNEIO SUBSOCCER LA VIE” 
Termos e Condições Centro Comercial La Vie Caldas da Rainha 

 

O Centro Comercial LA VIE CALDAS DA RAINHA, vai levar a cabo nos dias 20, 26 e 27 de novembro e 3, 4, 10, 

11 e 17 de dezembro de 2022 (inclusive), um passatempo designado “MUNDIAL 2022 – TORNEIO SUBSOCCER 

LA VIE”, o qual obedecerá à forma e condições que a seguir se indicam: 

 

1. Duração do passatempo 

1.1. O passatempo decorrerá nos dias 20, 26 e 27 de novembro e 3, 4, 10, 11 e 17 de dezembro de 2022 

(inclusive), entre as 10h00 e as 23h00. 

 

2. Participantes 

2.1. Este passatempo destina-se a Convidados do Centro Comercial La Vie Caldas da Rainha com idade igual 

ou superior a 10 (dez) anos. 

2.2. Não será admitida a participação no presente passatempo dos administradores ou empregados da 

sociedade proprietária do Centro Comercial, de qualquer uma das sociedades por si participadas, de 

sociedades que sejam titulares de participações sociais da mesma e de sociedades participadas por esta; 

não será, da mesma forma, admitida a participação dos funcionários de lojas do Centro Comercial acima 

identificado, empregados das sociedades titulares dos Contratos de Utilização das Lojas, seus sócios ou 

acionistas e os titulares dos referidos Contrato de Utilização – e seus familiares – quando o sejam em nome 

individual. 

 

3. Condições de participação 

3.1. Os participantes do passatempo devem registar-se a partir do dia 20 de novembro de 2022, junto da 

banca da promotora La Vie, situada no piso 2, e preencher a ficha de inscrição do torneio junto da 

promotora no piso 2, ou enviar por e-mail a ficha de inscrição para o endereço de email 

laviecaldasdarainha@widerproperty.pt . A participação de menores carece de autorização do(a) 

encarregado(a) de educação, que consta na ficha de inscrição. 

3.2. Cada equipa pode de ter no máximo 2 (dois) jogadores, que podem entre si alternar na participação de 

jogo, independentemente da idade, desde que cumprido o ponto 2.1. Aquando da inscrição deverá 

também ficar registado o nome da equipa.  
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3.3. No ato da inscrição presencial no La Vie será disponibilizada a cada equipa uma cópia do presente 

regulamento, que também se encontra disponível no Facebook e site do La Vie. 

 

4. Mecânica de participação  

4.1. As equipas inscritas vão participar no “TORNEIO SUBSOCCER LA VIE”, conforme grelha de jogos 

especificada no Anexo I. Estão disponíveis duas mesas de jogo SUBSOCCER. 

4.2. Cada jogo tem uma duração de 2 x 5 minutos com uma pausa para mudança de oposição na mesa de 

jogo.  

4.3. As 12 equipas melhor classificadas nas eliminatórias dos fins de semana de 26 e 27 de novembro, 3, 4, 

10 e 11 de dezembro, vão à final do dia 17 de dezembro de 2022. A pontuação de jogo é de 3 pontos para a 

vitória, 1 ponto para o empate e zero pontos para a derrota. Em caso de igualdade de pontos o desempate 

realizar-se-á comparando os golos marcados e sofridos. Havendo mesmo assim um empate entre equipas 

após o tempo regular de jogo, o vencedor será encontrado com recurso ao “Golo de Ouro”, ou seja, a 

equipa que marque o primeiro golo do prolongamento. 

4.4. O esquema de jogo onde participam 8 (oito) equipas por dia nas eliminatórias, consta no Anexo I. 

4.5. Das eliminatórias seguem para a final no dia 17 de dezembro de 2022, as duas equipas vencedoras de 

cada eliminatória. 

4.6. A cada equipa será atribuído um brinde. 

 

5. Final 17 de Dezembro de 2022 

5.1. A final do TORNEIO SUBSOCCER LA VIE terá início pelas 17H00 ou, logo após o fim do jogo da disputa 

pelo 3º lugar do Mundial de Futebol do Catar.  

5.2. As 12 (doze) equipas classificadas para a grande final, vão disputar os jogos com o esquema de jogo do 

Anexo I. 

5.3. Das três equipas vencedoras dos seis jogos, a menor classificada ganha automaticamente o 3º lugar. 

As outras duas equipas vão a finalíssima disputar o 1º e 2º lugares do TORNEIO SUBSOCCER LA VIE. 

 

6.  Prémios 

6.1.       Serão atribuídos prémios às três melhores equipas. 

6.2.      Prémio do 1º lugar da classificação: Uma camisola oficial da FPF + 100€ em cartão Auchan e uma 

Máquina de Café automática KRUPS EA890110; 

6.3.      Prémio do 2º lugar da classificação: Uma t-shirt treino oficial da FPF + 100€ em cartão Auchan e 

uma TV HISENSE 32ª4BG; 

6.4.     Prémio do 3º lugar da classificação: Uma bola Mundial Catar + 100€ em cartão Auchan e um 

SMARTWATCH XAOMI WATCH 2LT; 
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6.5.       Os Prémios serão atribuídos após a grande final, no dia 17 de dezembro de 2022, no piso 2 do La 

Vie. 

6.6.       Não é possível a conversão dos prémios em numerário.  

 
7.  Disposições finais  

7.1        Qualquer atividade fraudulenta ou a falta de cumprimento das regras deste passatempo poderão 

resultar na exclusão do participante. Assim, não serão consideradas válidas as participações em que os 

dados fornecidos indiciem dúvidas e/ou sejam considerados falsos, ou que de alguma forma tentem viciar 

as regras do presente regulamento. 

7.2     É proibida a participação no presente passatempo para fins contrários à Lei, que suponham um 

prejuízo para terceiros, ou de qualquer forma lesem a sua honra, dignidade, imagem, intimidade, crenças 

religiosas, ideologias ou qualquer outro direito reconhecido legalmente. 

7.3      O La Vie Caldas da Rainha declina qualquer responsabilidade por erros na transmissão da informação 

e/ou interrupções ou atrasos na mesma provocadas por incorreta introdução dos dados ou por avarias e 

deficiências técnicas nos sistemas de comunicação e sistemas informáticos. 

7.4     O La Vie Caldas da Rainha não poderá ser responsabilizado no caso de ocorrência de eventos que se 

configurem de força maior (greves, mau tempo, pandemias, etc.), que privem total ou parcialmente os 

participantes da oportunidade de participar no passatempo e/ou os vencedores de beneficiar do seu 

brinde/prémio. 

7.5   Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e aplicação do regulamento deverão ser esclarecidas e 

analisadas pelo La Vie Caldas da Rainha. 

7.6       A participação no passatempo implica ainda a total aceitação:  

7.6.1 Das condições apresentadas neste regulamento; 

7.6.2 De todas as decisões da organização que sejam necessárias tomar para ir apurando o modelo de 

premiação.  

7.7       Este passatempo estará em vigor até às 22h00m00s do dia 17 de dezembro de 2022. 

7.8       O presente passatempo destina-se a brindar os Convidados do Centro Comercial La Vie Caldas da 

Rainha, que queiram participar no mesmo, não se enquadrando na classificação de jogo de fortuna, azar ou 

concurso. 

 

8.   Divulgação do passatempo  

8.1      A divulgação do presente passatempo será feita, no interior e exterior do Centro Comercial, 

obrigando-se o La Vie Caldas da Rainha a expor claramente todas as condições respeitantes ao mesmo, em 

cumprimento do disposto no artigo 10º do Código da Publicidade (DL 330/90, de 23/10). 

8.2 O presente regulamento será divulgado no Balcão de promoção, facebook e site do Centro 

Comercial La Vie Caldas da Rainha. 
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9.    Alterações do Regulamento  

9.1.      Todos os pontos do presente regulamento poderão ser alterados a qualquer momento pelo La Vie 

Caldas da Rainha, sem aviso prévio, sendo, no entanto, as alterações devidamente publicitadas.  

 

10.  Utilização dos dados e obrigação de confidencialidade  

10.1.  Os Convidados – participantes do passatempo reconhecem e atribuem à organização o direito de 

proceder à publicação, divulgação e utilização dos dados não confidenciais, designadamente dos nomes dos 

participantes, para efeitos de divulgação dos vencedores após a entrega dos prémios, ficando expresso que 

tal utilização se restringirá ao que se mostrar necessário ao normal funcionamento do passatempo, 

designadamente no que concerne à sua vertente de marketing e de publicidade. 

10.2.  A Organização obriga-se, em todo o caso, a respeitar a confidencialidade dos dados fornecidos 

pelos Convidados e a fazer o tratamento dos mesmos no estrito cumprimento do regime de proteção legal 

de dados pessoais, ficando desde já expresso que os dados pessoais assim que recolhidos se tornam 

essenciais à participação dos Candidatos no passatempo. 

10.3.  A Organização compromete-se a fornecer aos Convidados – participantes, toda a informação 

relevante para o presente passatempo, que lhe seja solicitada. 

10.4. Os Titulares dos dados pessoais poderão a todo o momento solicitar por escrito a sua alteração ou 

correção, através do endereço de email laviecaldasdarainha@widerproperty.pt. 

10.1 No final do passatempo, todos os dados pessoais serão destruídos e não serão utilizados para 

qualquer outro fim. 

 

11.   Cancelamento  

11.1.      O Centro Comercial La Vie Caldas da Rainha, reserva-se o direito de, a qualquer momento, 

cancelar o presente passatempo, devendo desse facto dar o devido conhecimento público. 

 
 
Caldas da Rainha, 10 de novembro de 2022 

 

_______________________________________________ 

Widerproperty, S.A. 

(Entidade gestora do Centro Comercial La Vie Caldas da Rainha) 
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