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Passatempo Healthy 4 Summer 

04 - 18 Julho 2022 

 

A UPENDO inc., vai levar a efeito entre o dia 04 e 18 de Julho de 2022, um passatempo que 

denominou de “Passatempo Healthy 4 Summer”, o qual obedecerá às condições que a seguir se 

indicam: 

 

1) ÂMBITO DO PASSATEMPO  

Este passatempo destina-se a todos os colaboradores das empresas da comunidade UPNDO, pessoas 

singulares, maiores de 18 anos, residentes em Portugal Continental ou nas Regiões Autónomas da 

Madeira e dos Açores. 

 

2) OBJETIVO DO PASSATEMPO  

Este passatempo tem como objetivo dinamizar a experiência UPNDO e motivar os colaboradores a 

aumentarem os seus hábitos saudáveis, premiando aqueles que participem de acordo com os 

requisitos estipulados nas presentes Condições de Participação deste regulamento. 

 

3) PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO  

O passatempo irá decorrer ao longo de 15 dias, entre 04 e 18 de Julho de 2022 (inclusive), na página 

do passatempo: www.upndo.com/healthy4summer.  

 

4) VIA DE PARTICIPAÇÃO  

Todos os colaboradores das empresas da comunidade UPNDO podem participar no passatempo 

através do link: www.upndo.com/healthy4summer. 

 

5) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

Para participar, os colaboradores devem:  

1. Aceder à APP UPNDO e aderir ao evento Healthy4Summer  

2. Entre os dias 04 e 18 de Julho de 2022, gerar 1000 (mil) Energy Points através do seu movimento. 

3. Enviar um screenshoot do teu lugar na leaderboard do evento, para que possamos confirmar os 

Energy Points gerados, através deste link: www.upndo.com/healthy4summer 

Nota: Além do screenshot da leaderboard, os participantes podem também enviar uma fotografia do 
seu “momento favorito com a UPNDO" para ter acesso a uma segunda entrada no concurso e 
duplicar as suas hipóteses de ganhar o passatempo.  
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6) CONDICIONANTES À PARTICIPAÇÃO  
 
a) Todas as participações estão sujeitas a uma aprovação por parte da UPNDO, que verificará se as 
mesmas reúnem as condições indicadas nas presentes Condições de Participação; 
 
b) Só serão considerados screenshots perfeitamente legíveis, sob pena da participação ficar inválida;  
 
c) Não serão considerados screenshots onde se detetem quaisquer tipos de alteração/manipulação 
da imagem ou dos conteúdos da mesma; 
 
d) Não serão aceites participações de pessoas que não façam parte das empresas da comunidade 
UPNDO;  
 
e) Só será atribuído 1 (um) prémio por empresa durante a vigência do passatempo.  
 
 
7) DESCRIÇÃO DOS PRÉMIOS  
 
O prémio a atribuir a cada 1 (um) dos vencedores é: 
Um pack odisseias “Fuga a Dois” que inclui 1 (uma) noite de alojamento com pequeno-almoço 
incluído, entre 1000 hotéis, solares, quintas ou montes à escolha do vencedor.  
 
E-voucher - válido por 3 anos e 3 meses a partir da data de envio por parte da UPNDO que poderá 
ser utilizado através do website: www.odisseias.com 
 
Os prémios atribuídos não poderão, por vontade dos vencedores, ser substituídos por outros, pelo 
que a aceitação dos prémios implica a concordância e a disponibilidade dos vencedores em relação 
aos mesmos. Os prémios são pessoais e intransmissíveis e não são convertíveis em dinheiro. 
 
A UPNDO não se responsabiliza pela devolução de prémios, enviados para emails indicados pelos 
participantes, no caso de os mesmos estarem incorretos na indicação fornecida. 
 
 
8) DATA LIMITE DE PARTICIPAÇÃO  
 
A data limite para submeter a participação neste passatempo é às 23 horas e 59 minutos (23:59h) do 
dia 18 de Julho de 2022.  
 
 
9) FORMA DE APURAMENTO DOS VENCEDORES  
 
O apuramento dos vencedores será feito no dia 19 de Julho. As participações submetidas serão 
analisadas por um júri, composto por elementos da UPNDO, que irá verificar se todas as 
participações cumprem os requisitos necessários e mais tarde sortear o vencedor de entre as 
participações válidas para cada empresa da Comunidade Upndo.  
O sorteio será realizado através de um sotfware de sorteios, que impossibilita a manipulação do 
mesmo. A comunicação dos vencedores será realizada no dia 20 de Julho de 2022.  
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10) CEDÊNCIA DE DIREITOS DE AUTOR À UPNDO 
A participação no presente passatempo implica a cedência dos direitos utilização das fotografias, 
vídeos, textos/frases e/ou qualquer outro material protegido por direitos de propriedade intelectual 
apresentados no âmbito do mesmo, sendo que a sua divulgação poderá ser efetuada no site de 
internet da UPNDO, bem como por qualquer outro meio que a UPNDO entenda por conveniente, 
nomeadamente, internet, imprensa, folhetos, publicidade, publicações periódicas, entre outros, por 
tempo indeterminado, não sendo por tal facto exigível pelos participantes do presente passatempo 
qualquer retribuição e/ou compensação. 
 
Para mais informações do passatempo Healthy 4 Summer envie um email para hello@upndo.com 

mailto:hello@upndo.com

