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GO FISHING QUIZ 
REGULAMENTO DO PASSATEMPO 

 

INTRODUÇÃO 
 
O presente passatempo decorrido no Blog PEIXE PELO BEICINHO é promovido pela GO FISHING 
PORTUGAL, LDA, doravante designado por GO FISHING QUIZ, e consiste na atribuição de uma 
Saída de Pesca Embarcada para uma Pessoa com a GO FISHING PORTUGAL. 
 
O modo de participação no passatempo, bem como a forma de atribuição e entrega do prémio 
são definidos pelo presente Regulamento.  
  
 
O PASSATEMPO 
 
1.    O passatempo desafia os participantes a responder a uma questão colocada no Blog PEIXE 

PELO BEICINHO da GO FISHING PORTUGAL, em: https://peixepelobeicinho.blogspot.com/, 
ou no post realizado na página do Facebook da GO Fishing, relacionada com a atividade de pesca 
recreativa.  
 
2.   O/A vencedor/a é apurado/a através da resposta certa mais rápida ao maior número de 
espécies marinhas questionadas no passatempo. 
 
3.   As respostas dos participantes são enviadas através do formulário de contacto, disponível 
no referido Blog, ou diretamente no post do Facebook da GO Fishing, relativo ao passatempo . 
 
4. O passatempo decorrerá até às zero horas do dia 27 de abril de 2020. 
 
5.  O/A vencedor/a será contactado/a pela GO FISHING PORTUGAL para agendamento da 
atividade; 
 
6. O transporte até ao local da atividade é da responsabilidade do/a vencedor/a. 
  
 
REQUISITOS DOS PARTICIPANTES 
 
1. Podem participar no Passatempo todos os maiores de idade. 

 
2.   O presente Passatempo está vedado aos funcionários, incluindo seus descendentes, da GO 
FISHING PORTUGAL e restantes empresas do Grupo. 
 
  

https://peixepelobeicinho.blogspot.com/
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COMO PARTICIPAR 
 
1. Através do Blog PEIXE PELO BEICINHO ou através da página do Facebook da GO Fishing 

Portugal. 
 

2. No blog PEIXE PELO BEICINHO, em: 
 

https://peixepelobeicinho.blogspot.com/ 
 

Através do formulário de contacto, disponível na página inicial do referido Blog. Para o efeito 
os participantes deverão identificar as espécies de peixes (nome comum) respondendo, uma 
única vez, através do formulário de contacto, disponível no referido Blog: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Será apenas considerada uma resposta (primeira resposta) por participante. 
 
 

3. Diretamente no post alusivo ao passatempo, publicado na página do Facebook da GO 
Fishing, em: 

 

https://www.facebook.com/Go-Fishing-Portugal-lda-996868017095260/ 
 
 

Será apenas considerada uma resposta (primeira resposta), não editada, por participante. 
 

 
4. A resposta vencedora será a mais rápida e mais assertiva, relativamente ao maior número 

de espécies de peixes constantes nas imagens de divulgadas. 
 
A indicação do nome científico das espécies é facultativa, constituindo, no entanto, um fator 
de desempate relativamente à identificação das espécies. 
 

 
5. Os participantes que enviarem mais do que uma resposta serão considerados não elegíveis 

para a aferição do vencedor. 
 

https://peixepelobeicinho.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Go-Fishing-Portugal-lda-996868017095260/
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5.   A GO FISHING PORTUGAL não se responsabiliza por eventuais erros informáticos que 
impeçam a validação da participação. 
 
6.   O/A vencedor/a será contactado/a pela GO FISHING PORTUGAL para confirmar a sua 
elegibilidade e agendar a atividade. 
 
  
SELEÇÃO DO/A VENCEDOR/A 
 
1 O prémio será atribuído ao Participante que tenha respondido em primeiro lugar, de forma 

acertada, à questão colocada. 
 
2 O vencedor será anunciado no blog PEIXE PELO BEICINHO e na página de Facebook da GO 

FISHING PORTUGAL. 
 

3 Caso não seja possível contactar o/a vencedor/a, será designado vencedor/a o Participante 
seguinte com a resposta acertada mais rápida. 

 
 
 
 
 
O PRÉMIO 
 
1 O prémio a atribuir corresponde a uma saída de pesca embarcada, a realizar a partir de 

Sesimbra ou de Setúbal, em data a designar. 
 

2 O prémio não pode ser trocado nem convertido em dinheiro, sendo o mesmo pessoal e 
intransmissível. 

 
3 Todas as despesas associadas ao gozo do prémio não mencionadas no ponto anterior serão 

suportadas pelo vencedor, designadamente, deslocações entre a respetiva residência e o 
local do evento. 

 
4 O prémio é da inteira responsabilidade da organização do evento. 
 
5.     A GO FISHING PORTUGAL considera-se alheia a qualquer acontecimento que possa 
condicionar o gozo do prémio pelo vencedor.   
 
  
ENTREGA DO PRÉMIO 
 
A entrega do Prémio é assegurada pela GO FISHIG PORTUGAL ao participante vencedor/a, 
consistindo na utilização da saída de pesca.  
  
 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
1. Os dados pessoais são indispensáveis à participação no Passatempo, de modo a determinar 

a elegibilidade do/a vencedor/a, sendo a omissão ou inexatidão dos dados fornecidos pelo 
participante da sua única e inteira responsabilidade. 
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2.    Os participantes autorizam a GO FISHING PORTUGAL a tratar os respetivos dados pessoais, 
em conformidade com a legislação aplicável à proteção da privacidade e dos dados pessoais, 
para fins previstos neste Regulamento, sendo garantido ao participante o direito de acesso, 
retificação ou eliminação dos seus dados pessoais, nos termos previstos na Lei n.º 67/98, de 26 
de Outubro, mediante comunicação dirigida à GO FISHING PORTUGAL, enviada por correio 
postal, para Rua Marcos de Assunção, 7E, Almada Business Center, 2805-290 Pragal, Portugal. 
  
 
ALTERAÇÕES 
 
1. A GO FISHING PORTUGAL reserva-se o direito de, em qualquer momento, introduzir 

alterações e aditamentos ao presente Regulamento, sem necessidade de prévia 
comunicação aos participantes ou interessados, e de modificar ou suspender, de forma 
temporária ou definitiva, o presente passatempo em qualquer momento, nomeadamente, 
e não só, no caso de anomalia informática, situações imprevistas ou excecionais, ou em 
caso de verificação de atuações que possam implicar a prática de ilícitos. 
 

2. A GO FISHING PORTUGAL é responsável pela gestão das participações. Todas as ações 
desenvolvidas no sítio da internet pelos participantes são monitorizadas e penalizadas 
quando se verifique que têm um fim fraudulento. 

 
3. A GO FISHING PORTUGAL reserva-se o direito de excluir os participantes que, 

deliberadamente, tentem viciar as regras ou que pratiquem comportamentos que lesem os 
objetivos prosseguidos pelo presente Passatempo. 

 
4.    A GO FISHING PORTUGAL não se responsabiliza pelo cancelamento do Passatempo, por 
facto não imputável, não lhe podendo ser atribuída qualquer responsabilidade. 
  
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
A participação no presente Passatempo implica o conhecimento e a aceitação integral dos 
termos previstos no presente Regulamento. 
 

 

PRAGAL, 08 de abril de 2020 


