# JUNTOS
ENGENHARIA
SOMOS

1

CONDIÇÕES GERAIS, ÂMBITO E DURAÇÃO

1.1

O passatempo “Challenge Tik Tok – Faz Engenharia” é uma ação promovida pela Ordem dos Engenheiros
(OE), com sede na Avenida António Augusto de Aguiar, n.º 3D, 1069-030 - Lisboa, Portugal.

1.2

Este Challenge tem como objetivo premiar cinco participantes que concorram com o vídeo mais original e
com mais likes a defender a sua Engenharia, com o hashtag obrigatório #JuntosSomosEngenharia.

1.3

O passatempo destina-se a todos os indivíduos com idade igual ou superior a 16 anos, residentes em Portugal e que sigam uma das redes da Ordem dos Engenheiros (Tik Tok, Instagram, Facebook ou Linkedin).

1.4

O passatempo decorre no período compreendido entre os dias 4 de Agosto de 2020 e 09 de Outubro de
2020, sendo que apenas serão consideradas válidas as participações que decorram durante esse período.

1.5

O presente passatempo vai oferecer uma bicicleta elétrica ao primeiro classificado. Os restantes participantes
que fiquem em segundo, terceiro, quarto e quinto lugar serão premiados com um bilhete duplo para os
festivais de verão 2021*.

1.6

A Ordem dos Engenheiros reserva-se o direito de cancelar ou adiar o “Challenge Tik Tok – Faz Engenharia”
sem que tal implique qualquer indemnização aos participantes.

2

PARTICIPAÇÃO

2.1

Os participantes do presente passatempo têm de publicar na plataforma Tik Tok um vídeo na vertical até 15
segundos a explicar o porquê da sua Engenharia ser a melhor. O vídeo deverá terminar obrigatoriamente com
a frase “Faz Engenharia”.

2.2

Os participantes deverão identificar a Ordem dos Engenheiros no vídeo que publicarem e colocar na
descrição o hashtag #JuntosSomos Engenharia.

2.3

Os participantes aceitam que os seus dados pessoais sejam tratados para efeitos das finalidades do presente
passatempo.

2.4

Cada participante poderá participar as vezes que quiser, mas apenas pode ganhar uma vez.

2.5

O critério de escolha do vencedor passa não só pela natureza original e criativa do vídeo, mas também pela
quantidade de likes que adquirir ao longo do passatempo, ou seja, ganha o participante que obtiver mais
likes.

2.6

Os participantes garantem ser detentores de todos os direitos de propriedade intelectual dos vídeos e
autorizam a sua publicação pública nas redes sociais da Ordem dos Engenheiros, bem como no seu website,
www.ordemengenheiros.pt .

2.7

Apenas podem figurar nos vídeos do passatempo o próprio participante ou pessoas do seu conhecimento
direto que tenham dado o seu consentimento expresso para serem divulgados.

2.8

Os vídeos devem respeitar a moral e os bons costumes e não devem ser ofensivos nem difamatórios.
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4

PRÉMIOS
Os prémios serão atribuídos a cinco vencedores do “Challenge Tik Tok – Faz Engenharia”. O primeiro classificado receberá uma bicicleta elétrica, já os restantes participantes (4) serão premiados com um bilhete duplo
para os festivais de verão 2021*.

SELEÇÃO DOS VENCEDORES

4.1

O critério de escolha do vencedor passa não só pela criatividade do vídeo, mas também pela quantidade de
likes que adquirir ao longo do passatempo, ou seja, ganha o participante que obtiver mais likes.

4.2

O participante deverá garantir o cumprimento do presente regulamento.

4.3

Terminado o passatempo, os vencedores serão anunciados no Portal do Engenheiro, www.ordemengenheiros.pt , e nas redes sociais da OE, a partir do dia 12 de outubro de 2020.

4.4

Os prémios deverão ser reclamados pelos vencedores através do email gabinete.comunicacao@oep.pt .

4.5

A Ordem dos Engenheiros reserva-se o direito de validar a participação de cada vencedor, uma vez que os
dados dos participantes deverão ser confirmados antes da entrega de cada prémio.

4.6

A entrega do prémio será da inteira responsabilidade da Ordem dos Engenheiros, no entanto, esta Associação Profissional não se responsabiliza por danos, roubos, perdas, atrasos ou quaisquer outras circunstâncias que sejam da responsabilidade de terceiros.

5

ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES

5.1

Todos os participantes do “Challenge Tik Tok – Faz Engenharia!” aceitam implicitamente os termos e
condições estabelecidos neste regulamento.

5.2

A Ordem dos Engenheiros respeita as melhores práticas no domínio da segurança e da proteção dos dados
pessoais tendo, para o efeito, tomado as medidas técnicas e organizativas necessárias por forma a cumprir o
RGPD e garantir a proteção e confidencialidade dos dados pessoais dos participantes.

5.3

O presente regulamento rege-se exclusivamente pela Lei portuguesa.

*Festivais de verão ainda por definir.

