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INTRODUÇÃO

O "Clérigos Quiz - Dia Nacional dos Bens Culturais" é uma iniciativa da Irmandade dos Clérigos, com sede
na Torre dos Clérigos, Rua de São Filipe Nery, 4050-546 Porto, promovendo um conjunto de perguntas
culturais e religiosos por forma a assinalar esta efeméride. Este quiz decorrerá até às 23h59 do dia 18 de
outubro de 2020, e será composto por 10 perguntas de escolha múltipla, sendo que das 4 opções de
resposta apenas 1 se encontra correta, valendo 10 pontos cada resposta correta.
Os 10 participante com maior pontuação, na classificação geral, recebem 1 (um) bilhete de entrada na Torre
e Museu dos Clérigos.

1ª
O presente passatempo destina-se a todos os interessados, com idade igual ou superior a 18 anos.

2ª
Não é permitida a participação neste passatempo aos colaboradores da Irmandade dos Clérigos e respetivos
familiares diretos.

3ª
Sem prejuízo, a Irmandade dos Clérigos reserva o direito de admissão ao passatempo, sem necessidade de
aviso prévio ou fundamentação.

4ª
O passatempo "Clérigos Quiz - Dia Nacional dos Bens Culturais" decorre no site dos Clérigos, com  -
www.torredosclerigos.pt/pt/storybox/clerigos-quiz/.

5ª
O passatempo é comunicado no site e também pelo facebook oficial da Torre dos Clérigos -
www.facebook.com/torreclerigos. 

6ª
O passatempo "Clérigos Quiz - Dia Nacional dos Bens Culturais" é composto por 10 perguntas (100
pontos). No momento da pergunta, o participante tem 2 minutos para responder a cada pergunta.

7ª
Só é possível 1 resposta por cada pessoa/participante. Cada resposta certa vale 10 pontos e erradas 0
pontos.

8ª
Os 10 participantes com maior pontuação na classificação geral recebem 1 (um) bilhete de entrada na Torre
e Museu dos Clérigos.

9ª
Em caso da existência de vários participantes com maior pontuação, os participantes serão sorteados
aleatoriamente através do site random.org para definição dos 10 vencedores.
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10ª
Os prémios são:
1º a 10º lugar: 1 bilhete individual para entrada na Torre e Museu dos Clérigos,
válido até ao final de 2021, no horário das 9h00 às 19h00.
Possível beneficiar do horário noturno sempre que este esteja em vigor.

11ª
Só serão consideradas válidas as participações que cumpram integralmente todas as condições aqui
estabelecidas, reservando-se, à Irmandade dos Clérigos, o direito de eliminar qualquer participante que de
alguma forma viole o disposto neste regulamento. O presente regulamento poderá ser consultado em:
www.torredosclerigos.pt/pt/storybox/clerigos-quiz.

12ª
Os 10 vencedores serão anunciados no dia 19 de outubro de 2020, através de uma publicação na página do
Facebook e também através de email que o participante indicou no momento da inscrição.

13ª
A entrega dos prémios deverá ser realizada na sede da Irmandade dos Clérigos em data a combinar com
cada participante vencedor.

14ª
A Irmandade dos Clérigos reserva-se ao direito de anular qualquer participação e atribuição de prémio em
caso de prova de fraude.

15ª
Os vencedores não podem ser ressarcidos em qualquer espécie, se, por motivos alheios à Irmandade dos
Clérigos, não puderem levantar e/ou usufruir dos prémios.

16ª
Os dados pessoais recolhidos ao abrigo do passatempo "Clérigos Quiz - Dia Nacional dos Bens Culturais"
são processados automaticamente, com confidencialidade e são de fornecimento obrigatório, sendo
indispensáveis à participação do seu titular. A omissão ou inexatidão dos dados fornecidos pelo seu titular
são da sua única e inteira responsabilidade, tornando-se inválida automaticamente a participação no
passatempo sem que lhe seja devida qualquer indemnização ou compensação.

17ª
Os dados pessoais recolhidos serão confidenciais e mantida uma comunicação exclusivamente sobre o
passatempo "Clérigos Quiz - Dia Nacional dos Bens Culturais".

18ª
A participação no passatempo "Clérigos Quiz" implica o consentimento da política de dados pessoais e
leitura/consentimento deste regulamento.
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