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REGULAMENTO DO CONCURSO  

REGRESSO ÀS AULAS 

 

1. A STAEDTLER está a promover o Concurso REGRESSO ÀS AULAS 

dirigido aos seus Clientes em Portugal e que se destina a promover a 

criatividade artística dos mais jovens.  

2. O Concurso é organizado pela representação em Portugal da 

STAEDTLER IBERIA S.A:, NIPC 980498279 com sede na Av. Infante D. 

Henrique, Lt. 320, Entreposto 2, Piso 2, Fração 2, 1800-220 LISBOA. 

3. Podem participar no Concurso todos os Clientes da STAEDTLER 

residentes em Portugal que reúnam as seguintes condições: 

- crianças com idade compreendida entre os 4 e menos de 7 anos para 

a Categoria 1; 

- crianças e jovens com idade igual ou superior aos 7 e inferior aos 

13 anos para a Categoria 2; 

- pessoas com 13 anos ou mais para a Categoria 3. 

A inscrição e participação no Concurso deverá ser feita através do 

microsite da STAEDTLER: www.staedtler.pt a partir do dia 4 do mês 

de Agosto e até ao dia 13 do mês de Setembro de 2021. 

As crianças e jovens com idade inferior a 13 anos devem inscrever-se 

e participar com o expresso consentimento de um dos progenitores ou 

de quem exerça as responsabilidades parentais.   

A STAEDTLER divulgará o Concurso aos seus atuais Clientes e 

seguidores na sua página de Facebook ou através dos estabelecimentos 

comerciais que comercializam os seus produtos redirecionando-os para 

o referido microsite.  

Não podem participar os colaboradores da STAEDTLER ou de 

empresas do seu grupo, nem os seus familiares em primeiro grau em 

linha reta ou colateral. 

4. É a seguinte a mecânica de participação: Os participantes deverão 

aceder ao microsite e descarregar o painel de desenho identificado para 



 2

a atividade. Em seguida deverão acabar de pintar o painel com lápis de 

cores, rotuladores ou qualquer outro material de desenho com 

elementos por si criados e mostrando a sua visão do lápis NORIS® do 

futuro. Depois de terminarem, os participantes (ou os adultos que 

prestem consentimento à sua participação), deverão fotografar ou 

digitalizar a cores o painel pintado e enviá-lo juntamente com os dados 

pedidos no microsite de participação, preenchendo neste os campos que 

aí sejam solicitados. 

No caso das crianças e jovens com idade inferior a 13 anos, o 

progenitor ou pessoa que exerça as responsabilidades parentais deverá 

também assinar e enviar o formulário anexo de consentimento parental.  

Os participantes concorrem na categoria etária que lhes corresponda na 

data em que enviem a sua participação. 

5. A STAEDLER nomeará um júri que fará o apuramento dos 4 primeiros 

premiados por cada uma das seguintes Categorias: 

Categoria 1: crianças com idade compreendida entre 4 ou mais de 4 e 

menos de 7 anos 

Categoria 2: crianças e jovens com idade igual ou superior aos 7 e 

inferior a 13 anos 

Categoria 3: pessoas com 13 anos ou mais  

O júri escolherá 1 vencedor de cada categoria para atribuir os primeiros 

prêmios e 3 vencedores de cada categoria para atribuir cada um dos 

segundos prêmios (segundo, terceiro e quarto melhor trabalho) entre 8 

de outubro de 2021 e 15 de outubro, que serão os participantes a critério 

do júri, eles apresentaram os projetos mais criativos. Ao menos 3 

participantes reserva também serão selecionados para o quarto lugar 

em cada uma das categorias. Se por algum motivo algum dos 

vencedores não aceitar, reclamar ou não fornecer os dados necessários 

para a atribuição dos prêmios em qualquer Categoria, o próximo 

participante da ordem de classificação ocupará seu lugar no ranking. 
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Nesse caso, um dos participantes reserva será incluído como o quarto 

prêmio recém-selecionado. 

6. Os primeiros prêmios a serem atribuídos ao melhor trabalho em cada 

categoria serão: 

 1 Tablet Galaxy® Tb S6 lite 64 GB WI-FI; 

 1 Noris® Digital Jumbo 180J 22-1; 

 1 Conjunto de 24 Lápis de Cores Noris® Colour 185 C24; 

 1 Conjunto de 24 Rotuladores de Cores Noris® 326 WP20; 

 1 Conjunto de 8 Lápis de grafite Noris® 120 SBK8P1 Edição 

Aniversário. 

Este lote tem o valor comercial aproximado de € 360. 

Os segundos prêmios que serão atribuídos ao segundo, terceiro e quarto 

melhor trabalho escolhido pelo júri serão: 

 1 Conjunto de 24 Lápis de Cores Noris® Colour 185 C24; 

 1 Conjunto de 24 Rotuladores de Cores Noris® 326 WP20; 

 1 Conjunto de 8 Lápis de grafite Noris® 120 SBK8P1 Edição 

Aniversário. 

Este lote tem o valor comercial aproximado de € 15. 

A cada Participante apenas poderá ser atribuído um único prémio. No caso de 

algum dos prémios não se encontrar disponível para entrega, será substituído 

por outro do mesmo valor. Em caso nenhum será permitida a cessão ou venda 

a terceiros do prémio ou o seu pagamento ou reintegração em dinheiro pela 

STAEDTLER. 

6. A atribuição dos prémios será comunicada pela STAEDTLER até ao final 

da primeira quinzena de Outubro de 2021.aos três primeiros vencedores 

de cada Categoria e aos participantes com direito a Prémios de 

Participação, através dos emails indicados no Formulário de 

participação. A atribuição dos prémios será também divulgada pela 

STAEDTLER no seu site. Os contemplados deverão responder a 

estas comunicações eletrónicas pela mesma via confirmando a sua 

aceitação no prazo de 7 (sete dias).   
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O envio dos prémios será feito por via postal após a referida confirmação para 

a morada indicada pelos participantes. 

No caso de algum dos premiados não responder ao correio eletrónico da 

STAEDTLER informativo do prémio no referido prazo de 7 dias, não colaborar 

ou não quiser receber o prémio atribuído, ou ainda quando este seja devolvido 

pelos serviços postais, o prémio será atribuído pela ordem estabelecida pelo 

Júri ao participante seguinte e pela forma descrita. 

8. Quaisquer reclamações relativas ao registo das participações, sobre a 

seleção e ordenação dos participantes e escolha dos premiados, bem 

como sobre quaisquer outros atos referentes a este Concurso serão 

decididas pelo Júri selecionado pela STAEDTLER, delas não cabendo 

qualquer reclamação ou recurso, judicial ou outro. 

9. A participação neste Concurso envolve a aceitação das condições 

constantes do presente Regulamento (“Bases Legais”).  

O presente Regulamento encontra-se também disponível no site 

www.staedtler.pt 

10  A participação neste concurso é inteiramente gratuita A STAEDTLER 

não assume qualquer responsabilidade por incidentes de qualquer 

natureza que possam ocorrer no Concurso, tais como a impossibilidade 

de registar ou de contactar um participante, a falta do seu registo, ou 

pelos danos ou incidentes que possam produzir-se no envio dos prémios 

ou pela sua substituição por prémios de igual valor quando aqueles não 

se encontrem disponíveis. Igualmente a STAEDTLER focará isenta de 

qualquer responsabilidade que possa decorrer do recebimento do 

prémio pelos contemplados, nomeadamente pelo seu incorreto ou mau 

uso.. A STAEDTLER reserva-se o direito de adiar ou de alterar as datas 

para receção e registo de participações, comunicações, apuramento de 

vencedores ou atribuição dos prémios, por motivos relacionados com a 

logística do Concurso e de interpretar o presente regulamento segundo o 

seu melhor critério. Em caso de força maior ou por outro motivo com 



 5

apoio legal que o justifique, a STAEDTLER poderá alterar, suspender, 

ampliar ou cancelar este concurso. 

11. A organização deste Concurso pode envolver a recolha e tratamento de 

dados pessoais dos Participantes e das pessoas que prestem o seu 

consentimento à participação de menores com idade igual ou inferior a 13 

anos. Os dados recolhidos destinam-se exclusivamente à participação no 

concurso, à divulgação dos participantes e dos resultados.   

A recolha e tratamento dos dados baseia-se no consentimento expresso e 

informado dos participantes ou de quem os represente (no caso dos 

menores) prestado no microsite de participação e formulário anexo e são 

feitas em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (UE) nº 2016/679 do Parlamento e do Conselho Europeu de 

27/04/2016 e da Lei nº 58/2019 de 08/08.  

Para o Concurso é indispensável a recolha dos dados dos participantes e 

também o seu consentimento expresso ao tratamento. Os dados recolhidos 

não são cedidos a terceiros nem podem ser transferidos para fora da União 

Europeia. Serão conservados apenas pelo tempo necessário à finalização 

do concurso. 

Os titulares dos dados ou seus representantes poderão exercer os direitos de 

acesso, oposição, retificação, eliminação ou limitação e de portabilidade 

dos dados por carta dirigida à STAEDTLER para Parque Empresarial 

VALLSOLANA, Cami de Can Camps, 17-19 – Edificio VINSON, 08174 Sant 

Cugat del Vallès, Barcelona, Espanha, ou para a STAEDTLER IBERIA na Av. 

Infante D. Henrique, Lt. 320, Entreposto 2, Piso 2, Fração 2, 1800-220 

LISBOA Portugal. Poderão ainda fazê-lo por correio eletrónico para o email: 

dataprotection@STAEDTLER.com. Em ambos os casos devem juntar ao 

correio cópia de espécimen (traçado) de documento de identificação (cartão de 

cidadão ou outro com assinatura).  

O concurso não é patrocinado, avalisado ou gerido pelo Facebook, Instagram 

ou qualquer outra rede social, e os participantes, pela aceitação deste 
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Regulamento, exoneram de qualquer responsabilidade estas ou outras redes 

sociais em que seja feita a sua divulgação.  

12. A participação neste concurso envolve a cessão de todos os direitos de 

propriedade intelectual sobre os desenhos apresentados pelos participantes à 

STAEDTLER que fica autorizada, de modo exclusivo, a título gratuito e sem 

qualquer limitação territorial, por um prazo de 5 anos, a fazer a sua cópia, 

divulgação e exploração comercial pelos meios e suportes que entender O 

participante inscrito assegura que é o autor dos desenhos apresentados e que 

sobre estes não existem direitos de terceiros, declaração que é garantida pelo 

seu representante no caso dos menores de 13 anos. 

 

 

Lisboa em 4 de Agosto de 2021  


