
PROMOÇÃO CONCURSO iNATURALIST 2022

Regras do Concurso “iNaturalist” da Syngenta Portugal, Lda.

Os Termos e Condições Legais deste concurso (seguidamente designados por "Regras"), são
os seguintes: 

Qualquer pessoa que participe no concurso aceita todas e cada uma das regras descritas no
presente Regulamento.

1. Entidade Organizadora

Syngenta Portugal, Lda. – Soluções para a Agricultura (a seguir designada Syngenta), com
NIF 502790431, e endereço sito em Av. D. João II, Edifício Adamastor, Torre B, nº. 9, 13.º
piso,  Código  Postal  1990-079,  Lisboa  (Portugal).  Contacto  eletrónico:
contacto.marketing@syngenta.com.

2. Objetivo e duração do concurso

O concurso visa  melhorar  o conhecimento  dos nossos clientes  sobre  a  biodiversidade
agrícola  por  observação direta (através de fotografias)  de plantas,  artrópodes e  outros
animais captadas pelo Participante em ambientes agrícolas durante o ano 2022 (excluíndo
animais domésticos e plantas cultivadas).

O concurso decorrerá entre 11 de Abril de 2022 e terminará a 30 de Junho do mesmo
ano. Os Participantes terão a oportunidade de competir de acordo com as disposições da
cláusula quatro.

Qualquer participação após 30 de Junho de 2022 não será válida no presente concurso.

3. Inscrição

Para participar no concurso, que decorrerá em Portugal, o Participante deverá proceder à
inscrição  no  website  https://www.inaturalist.org/projects/desafio-de-biodiversidad-agricola,

integrado no website da iNaturalist (www.iNaturalist.org), sendo uma iniciativa conjunta da
Academia das Ciências da Califórnia e da National Geographic Society. 

4. Procedimento 

A participação no concurso será gratuita e aberta a todos os utilizadores registados.
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O presente concurso destina-se a agricultores e técnicos  de Portugal  que cumpram os
requisitos  estabelecidos  na  cláusula  sete  destas  Regras  e  que  sigam  e  cumpram  os
procedimentos estabelecidos infra:

Uma  vez  registados,  os  Participantes  poderão  carregar  no  seu  perfil  do  concurso  as
fotografias captadas; cada Participante não poderá ter mais do que um perfil no presente
concurso.

5. Seleção do Vencedor e comunicação do concurso

I. Serão  vencedores  os  15  Participantes  que  apresentem  o  maior  número  de
espécies fotografadas, de acordo com o ranking publicado por

https://www.inaturalist.org/projects/desafio-de-biodiversidad-
agricola.

II. Atribuir-se-à um prémio por Participante vencedor; se a quota dos 15 prémios

não for atingida, os prémios podem ser declarados nulos.

A  Syngenta  contactará  os  vencedores  através  da  plataforma
https://www.inaturalist.org/projects/desafio-de-biodiversidad-agricola  onde  serão
notificados do seu estatuto de vencedores no prazo de 7 dias após o final do concurso.
No caso de algum vencedor se encontrar incontactável, o prémio será atribuído a um
Participante suplente.

O  vencedor  deve  aceitar  o  prémio  no  prazo  de  72  horas  após  ser  notificado  pela
Syngenta  de  que  é  o  vencedor;  se  após  as  72  horas  o  vencedor  não  aceitar
expressamente o prémio, este será atribuído ao primeiro suplente e, na falta deste, aos
seguintes suplentes. Se nenhum dos vencedores ou suplentes aceitar o prémio, o prémio
será declarado nulo.

Tanto  a  aceitação  como,  se  aplicável,  a  renúncia  deve  ser  feita  via  e-mail  para
contacto.marketing@syngenta.com.

Os  vencedores  do  concurso  serão  anunciados  no  website  da  Syngenta
https://www.inaturalist.org/projects/desafio-de-biodiversidad-agricola a  partir  de  15  de
Julho de 2022.

III. A comunicação e promoção do concurso será realizada através dos seguintes
meios:

 Website da Syngenta Portugal

 Bases de dados internas de clientes de Syngenta

 Outros meios de divulgação (Whatsapp, redes sociais, etc.)
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6. Prémio

Os 15  vencedores,  de  acordo  com  a  classificação  presente  no  website  do  concurso,
receberão um "pack de biodiversidade Syngenta", constituído por:

 um  saco  de  5  Kg  de  sementes  do  projeto  de  biodiversidade  da  Syngenta
"Operation Pollinator";

 um Hotel-refúgio para abelhas solitárias, concebido para nidificação e habitat de
diferentes espécies de polinizadores;

 um livro intitulado "Guía de campo de los polinizadores de España" do entomólogo
Óscar Aguado, publicado pela Syngenta.

A Syngenta  reserva-se o direito  de alterar  a natureza do prémio no caso de não ser
possível,  por  razões  fora  do  seu  controlo,  entregar  o  prémio  especificado  neste
Regulamento.  Neste caso,  a Syngenta compromete-se a assegurar  que o prémio tem
características semelhantes às do prémio anunciado e/ou que o seu valor monetário é
semelhante ao do prémio anunciado.

Os prémios não são substituíveis por outros prémios ou valor monetário.

Todos os prémios têm um valor inferior a TREZENTOS EUROS (300,00€),  pelo que o
vencedor do prémio não será tributado e estará sujeito, em conformidade com as normas
legais  em  vigor,  às  retenções  fiscais  correspondentes,  que  serão  suportadas  pela
Syngenta.

7. Requisitos, validade, limites e restrições

Os  Participantes  só  podem  ser  pessoas  singulares,  domiciliadas  e  residentes  em
Portugal, que concordem em cumprir os requisitos mencionados nas Regras do concurso.
Não são elegíveis de participar:  1) empregados da Syngenta e seus familiares até ao
segundo  grau  inclusive,  quer  por  afinidade  ou  consanguinidade;  2)  empregados  e
familiares até ao segundo grau das empresas Participantes na realização do presente
concurso; 3) contas fraudulentas ou contas de origem duvidosa.

Os  dados  pessoais  fornecidos  devem  ser  verdadeiros,  caso  contrário,  a  Syngenta
reserva-se ao direito de desqualificar o Participante em questão.

Apenas os utilizadores legalmente residentes em Portugal são elegíveis para participar e
o prémio só será atribuído através dos fornecedores habituais da Syngenta localizados
em Portugal.

No  caso  de  um  vencedor  não  preencher  os  requisitos,  será  automaticamente
desqualificado perdendo o seu direito ao prémio.

Uma vez que o Participante tenha recebido o seu prémio de acordo com os termos e
condições,  a  Syngenta  não  será  responsável  por  qualquer  dano,  perda  ou  prejuízo
sofrido pelo Participante por motivos pelos quais a Syngenta não seja responsável.
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Estas Regras podem ser modificadas, canceladas ou suspensas em qualquer altura pela
Syngenta,  as  quais  serão  divulgadas  através  dos  mesmos  meios  onde  foram
originalmente publicadas, incluíndo, se necessário, esclarecimentos ou modificações que
não alterem o objetivo do concurso. Qualquer situação relacionada com a interpretação
destas Regras será resolvida pela Syngenta.

8. Proteção de dados

Os  dados  pessoais  que  poderão  ser  fornecidos  ao  participar  no  concurso  serão
processados pela  Syngenta para gerir  a  participação no concurso e para comunicar  o
prémio, o que inclui a publicação dos vencedores do concurso no nosso website, redes
sociais ou boletins informativos. Esta publicação pode incluir o nome, apelido, imagem (se
aparecer na fotografia) e fotografias. Tudo isto se baseia na relação contratual adquirida
através da aceitação destes termos e condições.

Ao participar no concurso, os Participantes consentem a utilização do seu nome e imagem
em redes sociais, boletins informativos, publicações e outros meios de publicidade, e em
geral em qualquer material promocional que a Syngenta possa desejar utilizar para fins
promocionais, quer durante o concurso, quer após o final do concurso. Esta autorização
não implica qualquer obrigação de remunerar ou compensar o Participante.

Este  concurso  está  a  ser  anunciado,  entre  outras  formas,  através  do  WhatsApp.  No
entanto, o Whatsapp não patrocina, aprova ou administra este concurso de forma alguma,
nem está associado a ele. A iNaturalist e a Syngenta serão responsáveis pela informação
que lhes  será  fornecida  e,  neste  caso,  será  utilizada  exclusivamente  para  gestão das
participações no concurso e para comunicação dos prémios, com exceção do seu nome e
imagem nos termos definidos no parágrafo anterior.

Os  Participantes  podem  exercer  os  seus  direitos  de  acesso,  retificação,  eliminação,
portabilidade, oposição e limitação de processamento informando a Syngenta e enviando
uma comunicação escrita para o endereço que se encontra no topo destas Regras. Se o
considerarem apropriado, podem apresentar uma queixa junto da  Comissão Nacional de
Proteção de Dados (CNPD). Em ambos os casos, os Participantes devem juntar uma cópia
de um documento oficial que os identifique.

9. Exclusão de responsabilidade

A  Syngenta  não  será  responsável  por  quaisquer  incumprimentos  por  parte  dos
Participantes das regras legais e das Regras aqui descritas.

10.  Participações fraudulentas
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No caso  de se detetar  qualquer  anomalia  ou suspeita  de que  um Participante  está  a
impedir o desenvolvimento normal da promoção, alterando ilegitimamente a participação
através  de  qualquer  procedimento  técnico  ou  informático,  ou  de  qualquer  outra  forma
violando  as  Regras  do  concurso,  a  Syngenta  pode  excluir  unilateralmente  o  referido
Participante do seu direito aos prémios, sendo esta decisão final.

Por  outras  palavras,  a  Syngenta  reserva-se  ao  direito  de  desqualificar  qualquer
Participante  que  evidencie  ou  seja  suspeito  de  comportamento  irregular,  tal  como  já
supracitado.

11.Lei aplicável e Jurisdição

A lei aplicável a este concurso será a lei portuguesa.

Este concurso é regido pela lei portuguesa e qualquer causa de litígio que possa surgir em
relação ao concurso será submetida,  pelo  Participante  e pela  Syngenta,  com renúncia
expressa a qualquer outra jurisdição que possa corresponder, ao Tribunal da Comarca de
Lisboa.
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