CONDIÇÕES PASSATEMPO CORRIDA AUCHAN

•

A Bicafé oferece 15 inscrições gratuitas para a corrida Auchan que se realizará
dia 10/09 no estádio do Jamor, 5 das quais são Gold (a inscrição GOLD
distingue-se da inscrição normal por oferecer algumas vantagens como acesso
à zona de convidados, kit de boas-vindas, vestiário e partida privilegiada. Está
apenas disponível na corrida de 10 km. Se quiser fazer a caminhada com a
inscrição GOLD terá de se inscrever nos 10km como GOLD e dirigir-se para a
meta da caminhada.)

•

Este passatempo não é patrocinado pelo Meta;

•

O passatempo inicia às 11:00 do dia 30/08 e termina no dia 02/09 às 12h00;

•

Os vencedores serão anunciados no dia 2 a partir das 15 horas, numa storie na
página da Bicafé visível durante 24 horas e serão contactados por mensagem
privada enviada nesse dia;

•

A Bicafé procede à recolha e tratamento dos dados pessoais, com a finalidade
exclusiva de participação neste passatempo para o sorteio e anúncio dos 15
vencedores. Os dados dos vencedores serão guardados pelo prazo de 3 meses.
Para mais informações sobre como tratamos os dados pessoais consulte:
https://www.bicafecapsulas.com/pt/politica-de-privacidade/

•

Os vencedores receberão um código de desconto para a inscrição no site da
corrida do Auchan e é da responsabilidade dos mesmos a realização da sua
inscrição;

•

As inscrições oferta podem ser utilizadas para a Corrida 10 km e para a
Caminhada 5 km a realizar dia 10/09;

•

A ativação da inscrição de oferta para a Corrida 10 km e para a Caminhada 5
km é feita através do preenchimento do formulário com a introdução do
código de oferta que será comunicado ao vencedor quando informarmos o
resultado do passatempo. Aceda aqui ao formulário: https://bit.ly/3Puh3Ho

CÓDIGOS DE OFERTA 2022
MANUAL DE UTILIZAÇÃO | CAMINHADA DE 5 KM

1. O que são códigos de oferta?

Os códigos de oferta são códigos criados pela organização e fornecidos aos parceiros
do evento para que estes possam direta e agilmente ativar as suas inscrições.

2. Como são utilizados?
Os códigos devem ser introduzidos no campo código de oferta, disponível no formulário
de inscrição disponibilizado mais abaixo.

3. Como devo efetuar a inscrição?
- Aceder ao formulário de inscrição: https://bit.ly/3Puh3Ho
- preencher todos os dados pessoais;
- aceitar o regulamento e a política de privacidade;
- na fase do pagamento, colocar o código de oferta que lhe foi atribuído no campo
Código Promoção e utilizar o botão Aplicar;
- submeter a inscrição;
- a inscrição fica efetuada e é enviado o comprovativo de inscrição para o e-mail do/a
atleta, com o número de dorsal.

4. Posso introduzir o mesmo código várias vezes?
Não, cada código só permite uma utilização.

5. O que acontece depois de ativar o código?
Depois de ativar o código, irá receber no email indicado no ato de inscrição um
comprovativo da mesma. Deverá utilizar esse documento, juntamente com um
documento de identificação, para recolher o seu kit de atleta (horários disponíveis no
site do evento).

6. Qual é a data limite para utilizar o código?
O código de oferta poderá ser utilizado até ao dia 05 setembro 2022. Depois desta
data, ficará inativo.

