Os términos relatados a continuação regulam a celebração desta edição do concurso, de
caráter promocional, organizado por PRS MARKETING SERVICES S.L (conhecido por
MINUBE) e dirigido aos usuários da página www.minube.com.br e www.minube.pt, tanto como
usuários do aplicativo minube em iOS e Android.
Todos os participantes desta promoção devem conhecer e aceitar expressamente as seguintes
condições gerais. A participação na promoção equivale a assumi-los. Se não concordar com
uma ou várias condições estabelecidas nestas bases legais, rogamos que se abstenha de
participar do concurso, uma vez que as condições são as mesmas para todos os participantes.
O Minube é uma comunidade de viajantes onde se compartilham experiências, fotos e vídeos
de lugares. Participar deste concurso equivale participar da comunidade minube, de forma que
as imagens compartilhadas formarão parte de um lugar no MINUBE e, portanto, formarão parte
do conteúdo que os viajantes podem consultar para se inspirar para suas viagens.
A. ORGANIZADOR
Estes termos e condições regem este concurso promocional organizado por PRS MARKETING
SERVICES SL (doravante designado por "MINUBE") e que é dirigido aos utilizadores do
www.minube.com.br e das aplicações MINUBE para smartphone e está inscrito no Registo de
Madrid, Volume 19.300, Página 156, Folha M- 338.138..
B. CARACTERÍSTICAS DA PROMOÇÃO
Esta promoção tem perfil de concurso que se celebrará em âmbito territorial global, segundo as
condições legais aplicadas na Espanha, no qual os participantes têm a oportunidade de optar
por um prêmio sem derivar em nenhum pago em troca de sua participação, sempre que
cumpram com as condições de participação descritas no regulamento. Um jurado expert
selecionará o ganhador conforme os critérios que se descrevem nos presentes términos legais.
C. FINALIDADE
Os utilizadores que solicitarem participar desta promoção, participarão do concurso abaixo
descrito, concurso esse que levará à selecção de UM (1) vencedor. O prémio é descrito na
secção H destes termos e condições. O vencedor do concurso não poderá requerer a
substituição do prémio por dinheiro.
D. PARTICIPAÇÃO
Esta promoção não é um concurso independente, e sim, para membros da comunidade de
viajantes do minube.
Poderão participar do concurso pessoas físicas que cumpram as seguintes condições:
1) Usuários cadastrados no minube, haver aceitado os términos e condições de uso e a política
de privacidade do MINUBE e que participem de maneira ativa dentro da comunidade MINUBE
compartilhando fotos e texto tipo recomendação de um lugar pela plataforma do minube. Os
usuários deverão adicionar um Lugar Secreto (entende-se por um lugar secreto, um lugar de
relevância turística que ainda não exista na base de dados do minube) de qualquer parte do
mundo. Dito lugar deverá incluir uma experiência, recomendação ou opinião em formato de
texto e fotos tiradas no lugar pelo próprio usuário. Com isso, o usuário ao participar aceita e

conhece a política de propriedade intelectual e industrial descrita no item J do presente
regulamento e as condições gerais de uso da web.
2) Ser maior de idade. Os maiores de 18 anos que não estejam legalmente emancipados
poderão participar, sempre que contem com a autorização escrita dos pais, responsáveis ou
tutores legais.
3) Autorizar o organizador a tratar seus dados de caráter pessoal na forma descrita nos
términos condições legais que regem o concurso.
4) Facilitar seus dados de identificação reais e completos.
5) Cada usuário pode postar as Viagens que desejar e julgar conveniente, sempre que
cumpram com as regras de qualidade exigidas.
6) Não poderão concorrer, empregados ou familiares diretos da empresa organizadora.
7) Os usuários que fazem parte do Programa de Inspiradores não poderão concorrer ao prêmio
de Descobridores.
E. TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO
O organizador não emitiu cartas de esclarecimento nem títulos representativos de seu direito a
participar do concurso.
No momento da celebração do concurso, o organizador conceberá internamente um
identificador único para cada participante, com objetivo exclusivo de facilitar a determinação do
ganhador.
F. DATA E LUGAR DO CONCURSO
Esta promoção é válida entre as 12h00 do dia 9 de Julho de 2018 as 23h59 do dia 31 de Julho
de 2018.
O concurso será promovido durante o período anteriormente citado entre todos os usuários do
MINUBE que participem do concurso, se entende que os participantes que concorrem ao
prêmio reúnem as condições descritas nos termos e condições descritas nas presentes bases
legais em data anterior à decisão do júri.
O organizador se reserva o direito de modificar a data estipulada para a duração do concurso
quando ocorram causas suficientes que o justifique.

G. PROCEDIMENTO DO CONCURSO E PREMIAÇÃO
O vencedor será o concorrente que, de acordo com os critérios, partilhar mais novos locais,
com texto e fotografias:
(i)respeita as condições básicas de participação;
(ii)contribui de forma mais relevante para a grande comunidade de viajantes do MINUBE e
ajuda viajantes de todo o mundo a descobrirem locais interessantes para as viagens que
fizerem no futuro, criando um espaço para que os amantes das viagens partilhem as suas
experiências.
iii) Em caso de empate no número de lugares compartilhados, o prèmio será otorgado por
ordem alfabético dos sobrenomes.

Para efeitos determinantes o valor da contribuição participativa, será considerado:
- A qualidades das fotografias para ajudar aos usuários a descobrirem lugares interessantes
para viajar e conhecer, pontos de interesse turísticos, atrações... que no minube chamamos
simplesmente de Lugares considerados de interesse para o viajante, por exemplo: uma praia,
um restaurante, uma cachoeira, um parque natural, um mirante, um hotel, um restaurante…
- A qualidade do texto e exposição das “experiências/recomendações/opiniões” (em forma de
texto) adicionadas pelo usuário que cria o Lugar dentro do MINUBE.
- Se os lugares compartilhados são inéditos no minube (até a data inexistentes na base de
dados do minube)
Todos os participantes registados poderão contribuir com o número de fotografias e locais que
julgarem adequado, sem qualquer limite. No final do concurso, o concorrente que tiver
partilhado mais novos locais ganhará.
Minube respeita ao máximo a propriedade intelectual e o coletivo de fotógrafos. Todos os
usuários que participem do concurso sabem voluntariamente que passa a formar parte da
nossa comunidade, com o que constitui: as fotografias não são exclusivamente para concursar,
como também formarão parte de um lugar que servirá para ajudar outros viajantes a descobrir
e conhecer lugares recomendados em todo o mundo.
Com fim de determinar os premiados e sobre o processo de premiação:
O jurado considerará a qualidade empírica das viagens, com a finalidade de ajudar outros
usuários a descobrir lugares interessantes pelo mundo, através de um Lugar Favorito no
MINUBE e a recomendação desse lugar de “interesse para o viajante”.
Cada participante registrado poderá concorrer com o número de viagens que considere
oportuno. No encerramento do concurso, o jurado decidirá o ganhador
Os ganhadores serão notificados através dos dados fornecidos a MINUBE. O perfil do
vencedor será publicado na web do organizador e em qualquer dos canais midiáticos que o
Minube julgue adequado. Bem como, participar do concurso denota concordar previamente
com a publicação do material fotográfico compartilhado além do nome do participante.
O minube não se responsabiliza pelos defeitos de comunicação provocados pela introdução
incorreta dos dados de contato por parte do participante, assim como pela alteração desses
dados.
O reclamo do prêmio deverá suceder durante TRINTA DIAS (30) naturais a contar a partir da
data de comunicação do ganhador, através do e-mail natalia@minube.com
Em caso que o ganhador seja menor de idade, deverá anexar adicionalmente uma cópia da
autorização expedida pelos pais ou responsável legal para participar no concurso e retirar o
prêmio, caso haver sido o vencedor.
Transcorrido o prazo estabelecido para a reclamação do prêmio sem que o ganhador haja
apresentado a documentação solicitada durante o prazo temporal anteriormente descrito, o
concurso se declarará encerrado e o organizador poderá dispor do prêmio livremente. Em caso

de reclamação através de correio ordinário, se considerará a data do selo postal.
O prêmio tem caráter pessoal e não transferível; não será válida a reclamação formulada por
terceiros distintos ao ganhador.
MINUBE se reserva o direito de aplicar quantas medidas considere oportunas para comprovar
a identidade do vencedor, para isso, poderá, por exemplo, solicitar a senha de acesso pessoal,
entre outras informações. Havendo dúvidas fundadas em relação à identidade do ganhador ou
de realização de atos fraudulentos, MINUBE se reserva o direito de retirar automaticamente o
prêmio ou suspender sua entrega de forma cautelar.
H. PRÊMIO E ENTREGA DE PRÊMIO
O prémio será entregue ao vencedor do seguinte modo:
200€ para comprar atividades na plataforma de minube
O MINUBE não se responsabiliza pelo uso do prêmio realizado pelo ganhador.
I. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Os dados de caráter pessoal fornecidos pelo participante serão tratados em uma Base de
Dados inscrita no registro da Agência Espanhola de Proteção de Dados, cujo titular é MINUBE,
sem nenhuma divulgação ou qualquer tipo de repasse destas informações. O uso e tratamento
destes dados são exclusivamente para procedimentos a nível interno no minube, como o envio
de comunicações comerciais relacionadas com a atividade do MINUBE, assim como a
participação em concursos futuros ou campanhas promocionais. Sem nenhum tipo de repasso
desta informação.
O participante poderá exercer seus direitos de Acesso e Cancelamento mediante contato por
e-mail. (natalia@minube.com)
Entretanto, enquanto o participante mantenha sua condição de usuário do www.minube.com.br
ou www.minube.pt , seus dados pessoais serão tratados sob a política de privacidade.

J. PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO DE IMAGEM
Os participantes do presente concurso manifestam ser os autores dos conteúdos incorporados
ao Minube ou, em caso contrário, de haver obtido a autorização ou consentimento do autor
original, garantindo que em sua elaboração não se infringiu a propriedade intelectual e
industrial de terceiros.
Portanto, MINUBE fica eximido de toda responsabilidade por prejuízos que se gerem a
terceiros devendo assumir a responsabilidade o participante exclusivamente.
O conteúdo disponibilizado no MINUBE é de autoria do participante; não obstante o usuário
concede uma licença de uso e manejo dos mesmos ao organizador (MINUBE) de caráter
gratuito, universal e sem limitação geográfica, nem temporal para a difusão por qualquer meio
que MINUBE estime oportuno. Enumerando a modo ilustrativo, mas não limitado seriam:
página web de titularidade do MINUBE, newsletter, blog corporativo, plataformas sociais e
meios de comunicação associados.
Os participantes conscientes, ao participar do concurso, concedem o uso, publicação e

reprodução universal e sem limitação, por parte do MINUBE, de sua imagem e nome em
qualquer tipo de publicidade, promoção, publicação, em todos os meios incluindo internet, que
seja com finalidade comercial ou informativa sempre que se relacionem com a presente
Promoção. No caso de que o conteúdo do usuário se utilize com outros fins comerciais,
distintos da mera publicação nos meios e suportes, o usuário será informado de dito uso e,
após seu consentimento, será retribuído pela prática.
K. INCIDÊNCIAS
Se, por causas alheias a MINUBE, resulta impossível celebrar o concurso na data ou nas
condições descritas no regulamento, dita circunstância será comunicada imediatamente a
todos os participantes, que aceitariam por razões superiores, que MINUBE atrase a celebração
do concurso e a data de encerramento de admissão de participantes até o máximo de UM (1)
mês.
O organizador resguarda o direito de eleger o procedimento mais adequado para a entrega e
processo de premiação dos ganhadores.
Os participantes que não cumpram a totalidade das condições estabelecidas neste
regulamento, não poderão reclamar nem receber o prêmio. No caso de que a falta de
cumprimento dos requisitos seja conhecida pelo organizador com posterioridade à entrega do
prêmio, o ganhador estará obrigado a reintegrar ao organizador a quantidade equivalente ao
recebido pelo prêmio obtido.
L. RESERVA DE DIREITOS DO MINUBE E EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
MINUBE se reserva no direito de bloquear, cancelar ou excluir aqueles que estejam fazendo
um mau uso do concurso, realizem atos fraudulentos ou que prejudiquem a outros
participantes; fazendo especial referência àqueles casos que existam infrações à propriedade
intelectual ou industrial de terceiros.
Em caso de que sejam detectados atos fraudulentos, utilizando mecanismos que contravenha a
transparência a transparência do concurso, MINUBE se reserva o direito de excluir e incluso
retirar o prêmio de forma automática e sem explicações de nenhum tipo, a todos aqueles que
tenham se beneficiado de forma direta ou indireta com este tipo de atuação, podendo, além
disso, exercer todas as ações civis e/ou penais que correspondam. No caso de que este
concurso tenha sua realização inviável, bem por fraudes detectadas, falha técnica, ou qualquer
outro motivo que não esteja sob controle do MINUBE e quem afete ao normal desenvolvimento
do concurso, a organização se reserva o direito de cancelar, modificar ou suspender a
promoção, sem que os participantes exijam responsabilidade alguma ao MINUBE.
MINUBE se reserva o direito de retirar do concurso ou excluir aquelas obras ou realizações das
que suspeite a respeito da sua originalidade, autoria, e em geral com referência a qualquer
aspecto relativo à propriedade intelectual, industrial ou a proteção dos direitos de imagem,
honra ou intimidade, conforme sinaliza a legislação vigente em cada matéria.
MINUBE se reserva o direito a realizar modificações ou adicionar anexos sucessivos sobre
seus mecanismos e prêmios, sempre que as mesmas estejam justificadas ou não prejudiquem
os participantes, e que comunique devidamente os implicados.

Esta promoção tem a consideração jurídica de concurso, ao depender, seu resultado, de
critérios objetivos e a valoração dos esforços e habilidades dos participantes por parte de um
jurado profissional.
M. EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADES
MINUBE não incorrerá responsabilidade provocada pela impossibilidade de localizar e/ou
notificar os ganhadores.
MINUBE não se responsabiliza pelos erros de transcrição ou de publicação das condições
deste concurso em outros meios, quando não estejam respaldados pelo presente regulamento.
Qualquer reclamação relacionada com a entrega/envio/disponibilização do prêmio, uma vez
expedido pelo organizador, deve ser dirigida à empresa/entidade bancária responsável pela
execução do procedimento.
O importe máximo de responsabilidade do MINUBE em relação a esta promoção será
equivalente ao importe do prêmio.
N. LEGISLAÇÃO APLICADA E JURISDIÇÃO COMPETENTE
Este regulamento, assim como a convocatória, celebração e qualquer outro ato ou
circunstância relacionada com o concurso, serão regidas pela lei espanhola.
As partes estão de acordo que qualquer conflito relacionado com a convocatória e celebração
do concurso, a notificação e entrega do prêmio, assim como a aceitação, interpretação,
cumprimento ou incumprimento do regulamento se submeterá aos Tribunais da cidade de
Madri.

