
Passatempo Road Trip – powered by Europcar 

2.ª edição 

 

1.Introdução 
A Europcar junta-se ao All About Portugal para apelar ao espírito aventureiro dos utilizadores 
do Olhares desafiando-os a registar os melhores momentos de viagens de carro. O vencedor 
receberá um fim de semana para 2 pessoas com estadia no Pine Cliffs Algarve (hotel de 5 
estrelas) e viatura Renault Mégane Cabrio (ou modelo similar) da frota Europcar à sua 
disposição nesses dias.  
 
2.Objetivos 
O passatempo “Road Trip – powered by Europcar (2.ª edição)” (adiante designado apenas por 
“passatempo”) tem como objetivo incentivar os participantes a fazerem um registo 
fotográfico de viagens de carro realizadas em território português.  
Durante o período em que decorre o passatempo, os participantes serão também 
incentivados a partilhar as suas fotografias nas redes sociais usando as hashtags: 
#Europcar   
#MovingYourWay  
#PortugalOnTheRoad  
#allaboutportugal  
#olharescom 
 
 
3.Condições de participação 
a) A participação é gratuita e está aberta a todos. 
b) Para poder participar tem que ser utilizador registado no Olhares. 
c) É proibida a participação de membros do júri e familiares diretos destes e de quaisquer 
outros elementos ligados à organização do passatempo. 
d) As fotografias submetidas ao passatempo deverão ser da autoria do participante e deverão 
ser carregadas no site Olhares no período em que decorre o passatempo (de 1 a 30 de abril de 
2019). 
e) Só serão aceites fotografias submetidas na página do passatempo até às 23h00 do dia 30 de 
abril de 2019. 
f) Para efeitos deste passatempo, apenas serão consideradas fotografias de viagens realizadas 
em território português. 
 
4.Forma de participação 
a) O passatempo decorrerá de 1 a 30 de abril de 2019 no site Olhares, na página acessível 
através deste link: https://olhares.sapo.pt/corporate/all-about-portugal/passatempos/ 
b) O participante deverá possuir uma conta no site Olhares. Caso não possua, deverá proceder 
ao registo em: http://olhares.sapo.pt/registo. O registo é gratuito.  
c) O participante tem de fazer o upload das fotografias na sua conta Olhares antes de poder 
submetê-las ao passatempo. 
d) Cada participante poderá submeter até um máximo de 3 fotografias na página do 
passatempo. 
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5.Especificações técnicas e critérios de admissão das fotografias 
a) As fotografias submetidas deverão ter um mínimo de 500px de altura, perfil de cor sRGB e 

um máximo de 10MB. O Olhares está optimizado para fotos com 1920 x 1080 px. 
b) Serão aceites fotografias a cor e preto e branco. 
c) Não serão aceites fotomontagens.  
 
6.Júri, prémios e comunicação 
a) As fotografias serão avaliadas pela Equipa Olhares. 
b) O autor da melhor fotografia ganhará um fim-de-semana (2 noites) no Pine Cliffs Resort 
Algarve – The Luxury Collection, em Albufeira, para 2 adultos em regime de alojamento e 
pequeno-almoço. Nesse fim de semana, o vencedor terá à sua disposição uma viatura Renault 
Mégane Cabrio (ou modelo similar) da frota Europcar com quilometragem ilimitada, 
cobertura de danos e roubo da viatura, cobertura Premium e IVA à taxa legal. Exclui 
combustível e outros extras. O levantamento da viatura deverá ser feito em estações 
corporate da Europcar em Portugal Continental. Aplicam-se todas as Condições Gerais de 
Aluguer da Europcar, incluindo apresentação de um cartão de crédito em nome do condutor 
para cobertura da caução no valor de 500€. 
c) A reserva do prémio acima está sujeita a disponibilidade de viatura e do alojamento, e pode 
ser gozado até 15 de dezembro de 2019, exceto nos meses de junho, julho e agosto. 
d) Poderão ainda ser atribuídas Menções Honrosas, mas sem qualquer prémio associado a 
essa distinção. 
e) Os vencedores serão anunciados através do site Olhares, do blog e redes sociais. A 
informação poderá igualmente ser divulgada por outras entidades, direta ou indiretamente, 
envolvidas na promoção deste passatempo. 
 
7. Direitos de autor e utilização futura das fotografias 
a) O Olhares, o All About Portugal e a Europcar reservam o direito de divulgar, publicar, 
utilizar em diferentes suportes de comunicação ou reproduzir qualquer das fotografias 
produzidas pelos participantes, salvaguardando sempre a indicação do autor (salvo se este 
indicar expressamente que não quer ser identificado). 
b) Qualquer utilização das imagens destinada a fins comerciais carecerá, todavia, de uma 
prévia autorização expressa do autor para o efeito. 
 
8.Disposições finais 
a) A participação neste passatempo implica a aceitação e cumprimento integral do presente 
regulamento.  
b) O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento implicará a exclusão da 
fotografia e/ou do participante. 
c) Os casos omissos serão resolvidos, caso a caso, pelo júri. 
d) Os participantes não poderão alegar desconhecimento deste regulamento, que se encontra 
disponível no site Olhares, na página do passatempo. 
 
 


