Passatempo
“Futebol com o Coração”
Regulamento

Artigo Primeiro
Promotores
O leilão online “Futebol com o Coração” é uma iniciativa promovida pela Fundação Portuguesa
de Cardiologia.

Artigo Segundo
Objectivos
O leilão destina-se a angariar fundos para as campanhas de promoção da saúde
cardiovascular realizadas anualmente pela Fundação Portuguesa de Cardiologia.

Artigo Terceiro
Âmbito
1. O leilão online tem por base uma camisola oferecida pelo Sport Lisboa e Benfica
autografada pelos jogadores da equipa de futebol profissional, da época 2011/2012.
2. Só serão admitidas as ofertas que sejam enviadas através do formulário criado para o
efeito no site da Fundação Portuguesa de Cardiologia, dentro do prazo estipulado.
3. A camisola terá uma base de licitação de 20 €.

Artigo Quarto
Duração
1. O leilão terá início às 10h do dia 12 de Maio de 2014 e o seu término será às 17h do
dia 22 de Maio de 2014.
2. A duração e pontos constantes deste regulamento poderão ser alterados por decisão
do promotor deste passatempo e disso dará publicamente notícia.

Artigo Quinto
Participação
1. Podem participar todos os indivíduos com mais de 18 anos de idade.
2. Para participar neste leilão é necessário que o participante preencha o formulário
existente no site para o efeito, onde todos os campos são obrigatórios.
3. Cada participante poderá submeter várias licitações durante o período de duração do
leilão.
4. Todos os dias será actualizada no site da Fundação Portuguesa de Cardiologia a
melhor licitação recebida para a camisola até ao momento, exceptuando o período de
fim-de-semana.
5. Serve de comprovativo da melhor licitação recebida até ao momento, a hora que
constar no e-mail enviado.

Artigo Sexto
Adjudicação
1. Terá direito a receber a camisola autografada, a pessoa que oferecer o maior valor
monetário pela camisola no dia e hora de fecho do passatempo
2. A camisola será enviada ao vencedor por correio registado, após confirmação do
pagamento.

Artigo Sétimo
Pagamento
1. O pagamento do valor oferecido deverá ser feito por transferência bancária para a
conta da Caixa Geral de Depósitos, Agência Rua do Louro, NIB – 0035 0697 0049
7538 4329 3
2. A camisola só será enviada ao vencedor após a confirmação de depósito, isto é, após a
recepção do comprovativo de pagamento.

Artigo Oitavo
Exclusão de Participação
1. A participação neste leilão é vedada a todos os funcionários da Fundação Portuguesa
de Cardiologia, dos seus familiares e a todas as pessoas que directa ou indirectamente
estejam envolvidas na sua organização.

Artigo Nono
Recurso
Da decisão do concurso pode haver recurso para o Júri do passatempo, no prazo de oito dias
após a publicação no site da oferta vencedora.

Artigo Décimo
Publicidade
A divulgação do leilão “Futebol com o Coração”, respectivo regulamento e nome do vencedor
será feita no site da Fundação Portuguesa de Cardiologia, www.fpcardiologia.pt.

Artigo Décimo Primeiro
Júri
1. Para assegurar que o processo decorre com transparência, cumpre a regulamentação e
aprecie todas as questões que possam surgir no decorrer desta iniciativa, será constituído
um Júri, composto pelos Presidentes do Conselho Geral e da Comissão Revisora de
Contas e por um Membro do Conselho de Administração da Fundação Portuguesa de
Cardiologia.
2. O Júri é soberano nas suas decisões, não havendo qualquer tipo de reclamação.

Lisboa, 9 de Abril de 2014

