
A CAC II - Companhia Avícola do Centro, S.A. (adiante “CAC”), com sede na Rua da Cooperativa, n.º 99, 
2415-010 Bidoeira de Cima, Leiria, está a promover o passatempo “Pequenos Artistas Matinados”.

Duração
O passatempo tem início no dia 14 de agosto de 2018 e termina a 30 de setembro de 2018.

Destinatários
O passatempo destina-se a crianças até aos 12 anos de idade. 

Participação
Para participar, é necessário fazer um desenho sobre as galinhas dos Ovos Matinados, criadas ao ar 
livre e as mais felizes de Portugal. Depois, basta aceder a www.matinados.com, preencher o formulário 
de participação com os dados pessoais do participante e do seu representante legal e submeter uma 
fotografia do desenho, juntamente com uma cópia do talão de compra de uma embalagem de 12 ovos 
Matinados. 
A CAC reserva-se o direito de excluir todas as participações que contenham conteúdo considerado 
ofensivo ou que não cumpram com o Regulamento.

Kit de participação
Os kits Matinados são compostos por um saco Matinados, forma de silicone para ovos estrelados, um 
avental, um lápis, dois balões e um iman.
Os kits Matinados são limitados ao stock existente e não poderão ser convertidos em dinheiro.

Entrega dos kits
Após a receção dos desenhos, a CAC compromete-se a enviar os kits Matinados para a morada enviada 
no email de participação. 
A CAC não se responsabiliza pela impossibilidade de entrega do kit de participação devido ao fornecimento 
de dados ou elementos insuficientes.

Disposições adicionais
A CAC reserva-se no direito de publicar os desenhos dos participantes, bem como o seu nome e idade, 
nas diversas plataformas de redes sociais e websites da CAC.
A participação no passatempo e o recebimento do prémio significará, por parte dos participantes, a 
aceitação integral e sem reservas do presente regulamento.
A CAC reserva-se no direito de alterar o presente regulamento sempre que entender necessário, a 
qualquer momento e sem aviso prévio, tornando-se as alterações efetivas após a sua publicação na sua 
página de facebook (www.facebook.com/OvosCac) e no website Matinados (www.matinados.com).

Regras de participação no passatempo



Privacidade e proteção de dados
A CAC II - Companhia Avícola do Centro, S.A. é a entidade responsável pela recolha e tratamento 
automatizado dos dados pessoais dos participantes disponibilizados no momento da participação do 
passatempo, garantindo a segurança e confidencialidade do seu tratamento. 
Em qualquer momento os participantes poderão solicitar o acesso, atualização, retificação ou eliminação 
dos dados de registo, enviando um email para cac@ovoscac.com.

Leiria, 10 de agosto de 2018


