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PASSATEMPO “FROM TRASH TO TRENDS”
- Regulamento -

 
1)    O passatempo “From trash to trends” é desenvolvido em parceria com a Tela Bags e tem como objetivo assinalar 
a nova parceria com a marca e o lançamento da sua nova coleção;

2)    O passatempo decorre na página oficial de facebook do Cartão Solidário e inicia no dia 02 de outubro de 2012, 
pelas 15h, terminando no dia 5 de outubro, pelas 15h;

3)    Os participantes do passatempo devem ter um perfil de facebook, gostarem da página do Cartão Solidário e da 
Tela Bags e ter idade igual ou superior a 18 anos;

4)    Os participantes devem visitar o site www.telabags.net para conhecerem o conceito da Tela Bags, os materiais 
que utilizam e a sua nova coleção;

5)    Os participantes devem enviar um e-mail com uma ideia original, que sugira outro tipo de material usado que 
poderia ser aproveitado para a produção de acessórios Tela Bags e o porquê da sua sugestão;

6)    As ideias devem ser enviadas para o e-mail passatempos@cartaosolidario.com.pt, juntamente com o nome 
completo do participante, o e-mail, a morada e o contacto telefónico;

7)    Os três participantes que derem as ideias que a Tela Bags considere mais originais e que sejam exequíveis ganham 
o passatempo, sendo que o 1º lugar recebe uma mala “Glamour” da Tela Bags (material: tela), o 2º lugar recebe uma 
mala “Verdana 8” da Tela Bags (material: papel) e o 3º lugar recebe um Kit Cartão Solidário;

8)    O material indicado deve cumprir três requisitos: Ser original e nunca antes utilizado pela Tela Bags; Permitir recriar 
os acessórios da Tela Bags e não outros; Ser possível de ser limpo e tratado para produção;

9)    Os dois vencedores serão contactados via e-mail e as suas ideias para materiais a reutilizar serão divulgadas na 
página oficial de facebook do Cartão Solidário;

10)    Cada pessoa só pode apenas participar uma vez no passatempo e enviar apenas uma ideia para um novo 
material a utilizar pela Tela Bags na produção dos seus acessórios;

11)   O Cartão Solidário e a Tela Bags não se responsabilizam por eventuais falhas técnicas que possam ocorrer no 
facebook ou por outros motivos que coloquem em causa as participações no passatempo;

12)   O passatempo não poderá ter a participação de colaboradores do Cartão Solidário e da Tela Bags, assim como 
dos seus familiares mais diretos;

13)    A participação no passatempo implica a aceitação das normas deste regulamento e a utilização das ideias envia-
das pela Tela Bags, bem como a utilização das respostas para publicação nas plataformas online;

14)   O Cartão Solidário, em conjunto com a Tela Bags, reserva-se no direito de alterar as regras do passatempo 
sempre que for necessário e sem aviso prévio;

15)   Os participantes aceitam ser contactados via e-mail pelo Cartão Solidário e pela Tela Bags para a comunicação 
de passatempos, promoções, produtos, entre outras ofertas consideradas relevantes.


