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1. Em que Consiste
O Passatempo “MARMITA PALADIN” consiste na partilha de receitas elaboradas
com Temperos PALADIN na página de Facebook da marca.
Para esclarecimento de dúvidas, basta enviar um email para paladin@paladin.pt.

2. A Quem se destina
Este passatempo destina-se a bloggers de culinária previamente selecionados e
contactados pela marca.

3. Duração do Passatempo
O passatempo tem início a 16 de Setembro e termina a 29 de Setembro de 2013.

4. Prémio
O autor da receita mais votada (com mais likes) ganha uma MARMITA PALADIN
(imagem em anexo).

5. Como participar
5.1 Fazer like à página Facebook da Paladin
https://www.facebook.com/Paladin.pt
5.2 Partilhar uma receita (com foto) de um prato da sua autoria. A participação
deve ser com uma única receita de tema livre. O único critério é que contenha
Temperos Paladin.
5.3 Apelar ao voto partilhando a receita nas redes sociais.

	
  
6. Outras Condições
6.1 A Paladin reserva-se no direito de alterar, a qualquer momento, o presente
regulamento, sempre que entender necessário, tornando as alterações efectivas
após a sua publicação na página de facebook
https://www.facebook.com/Paladin.pt
6.2 Os dados recolhidos são pertença única da Paladin e destinam-se a
tratamento estatístico e futura correspondência ou contacto telefónico, para
acções feitas exclusivamente para Portugal. É garantida a confidencialidade dos
dados recolhidos, bem como o acesso, rectificação ou eliminação dos mesmos
segundo a Lei nº 67/98, de 26 de Outubro (Lei de Protecção de Dados Pessoais).
Para aceder, alterar ou apagar os seus dados, bastará enviar um email para
paladin@paladin.pt.
6.3 Ao participar neste passatempo, os concorrentes aceitam automaticamente as
condições estabelecidas neste regulamento, obrigando-se a aceitar as mesmas.

Regulam ento Passatem po MARMITA PALADIN

(anexo: Prémio Passatempo “MARMITA PALADIN”)

UM PASSATEMPO ASSIM
SÓ PODE SER
PALADIN

