#seixaljazzcomentradalivre
Passatempo Instagram
Como participar
1. Seguir @seixaljazz no Instagram;
2. Responder à questão colocada num comentário na publicação do passatempo, identificar o
nome de perfil no Instagram de um ou mais amigos e colocar a hashtag
#seixaljazzcomentradalivre.
Regulamento
1. Este passatempo destina-se a todos os seguidores de @seixaljazz no Instagram.
2. O passatempo decorre no perfil de Instagram SeixalJazz nas publicações identificadas
com o hashtag #seixaljazzcomentradalivre;
3. A mecânica do presente passatempo consiste em identificar nos comentários uma ou mais
pessoas e responder corretamente à questão colocada na publicação. Os vencedores
serão escolhidos aleatoriamente através da ferramenta commentpicker.com.
4. É apenas considerada uma resposta por participante (a primeira).
5. Apenas são consideradas participações válidas as enviadas dentro do período
estabelecido para o passatempo;
6. Os vencedores serão informados na respetiva publicação e deverão enviar o n.º de
documento de identificação e contacto telefónico para o email www@cm-seixal.pt, no
período indicado, e aguardar as instruções para levantar as entradas.
7. À Câmara Municipal do Seixal reserva-se o direito de modificar em qualquer altura as
condições do presente passatempo, bem como outras regras do mesmo, incluindo a sua
possível anulação antes do prazo predeterminado, comprometendo-se a informar os
participantes das novas condições do passatempo com a antecedência e publicitação
necessárias.
Boa sorte!

#seixaljazzcomentradalivre
Instagram Contest
How to participate
1. Follow @seixaljazz on Instagram;
2. Answer the question posted in a comment on the publication of the contest, identify the
profile name on Instagram of one or more friends and enter the hashtag
#seixaljazzcomentradalivre.
Rules
1. This contest is intended for all followers of @seixaljazz on Instagram.
2. The contest takes place on the SeixalJazz Instagram profile in publications identified with
the hashtag #seixaljazzcomentradalivre;
3. The dynamics of this contest involves identifying one or more people in the comments and
correctly answering the question posed in the publication. The winners will be chosen at
random using the commentpicker.com tool.
4. Only one answer per participant will be considered (the first one).
5. Only those participations sent within the period established for the contest will be
considered valid;
6. The winners will be informed in the respective publication and must email their ID document
number and phone number to www@cm-seixal.pt, in the period stated, and wait for
instructions to pick up their tickets.
7. The Seixal City Council reserves the right to modify the conditions of this contest at any
time, as well as other rules thereof, and may also cancel it before the predefined period,
undertaking to inform participants of the new terms and conditions with the necessary
advance notice and publicity.
Good luck!

