
 

 

1 – O Passatempo 

1.1 O Passatempo “The Black Mamba no Hotel Casino Chaves” é um passatempo que pretende premiar a 

frase mais criativa no Instagram, que inclua as seguintes palavras “The Black Mamba”,“Hotel Casino 

Chaves” e “Solverde”; 

1.2 O Passatempo decorre até às 23:59h do dia 21 de Março. A submissão das participações deve ser feita 

através do Instagram de cada participante; 

1.3 Para participar: os utilizadores devem publicar um comentário alusivo aos The Black Mamba, Hotel 

Casino Chaves e à Solverde Casinos & Hotéis na publicação do Instagram da Solverde Casinos & Hotéis, 

identificar um amigo e seguir a conta; 

1.4 Conteúdos com menções pejorativas serão excluídos do passatempo; 

1.5 Um júri composto por três elementos integrantes da Solverde elegerá a frase vencedora; 

 

2 - Quem pode participar 

2.1 Para participar os utilizadores deverão utilizar a sua conta pessoal de Instagram; 

2.2 Estão excluídos do presente Passatempo todos os funcionários, prestadores de serviços ou 

colaboradores da Solverde Casinos & Hotéis; 

2.3 Só será considerada uma frase por utilizador; 

 2.4 A participação no Passatempo pressupõe o conhecimento integral e  aceitação sem reserva das regras 

estabelecidas no presente Regulamento; 

 

3 - Vencedor 

3.1 O vencedor será notificado no dia 22 de Março por mensagem directa no Instagram e deverá no prazo 

de 24h indicar a seguinte informação, sob pena de ser desclassificado e ser eleito um novo vencedor:  

Nome completo; 

Email; 

Telefone; 

A resposta deverá ser feita através de mensagem directa do Instagram para a página oficial do Instragam 

@gruposolverde. 

 



 

 

4 – Prémio e Atribuição 

4.1 Um bilhete duplo para o Jantar-Concerto dos The Black Mamba no dia 24 de Março no Hotel Casino 

Chaves. 

4.2 O prémio só poderá ser levantado pelo próprio no Hotel Casino Chaves através de respectiva 

identificação 

4.3 O prémio não sujeito a reembolso. 

 

5 - Mais informações 

5.1 Este passatempo não é promovido, nem administrado, nem está associado, de forma alguma, às 

empresas: Facebook, Instagram e Twitter; 

5.2 A Solverde Casinos & Hotéis reserva-se o direito discricionário de, após verificar a existência de 

qualquer violação do presente Regulamento ou qualquer indício de participação fraudulenta, 

desclassificar o participante em causa; 

5.3 A Solverde Casinos & Hotéis reserva-se o direito discricionário de alterar o presente Regulamento, 

sempre que tais alterações sejam justificadas e não prejudiquem os participantes; 

5.4 Salvo autorização expressa pelo participante, os dados pessoais facultados pelos participantes serão 

exclusivamente utilizados para os fins do concurso, entrega do prémio, bem como para comunicações 

posteriores ao fim do concurso; 

5.5 Os comentários poderão ser utilizados em campanhas da Solverde Casinos & Hotéis, para efeitos de 

marketing/promoções podendo ser excluído a qualquer momento. 

5.6 Questões adicionais relacionadas com o passatempo “The Black Mamba no Hotel Casino Chaves” 

deverão ser remetidas para marketing@solverde.pt; 

 


