
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E TERMOS E CONDIÇÕES DO SORTEIO PARA AS VISITAS
GUIADAS À GRUTA DA MALTRAVIESO

1.- A candidatura para participar no sorteio do programa de visitas à Gruta Maltravieso é
pessoal e intransmissível, e não serão aceites candidaturas de grupo.

2.- As candidaturas serão feitas exclusivamente através da plataforma web criada para o
efeito, cujo endereço web é https://visitasescouralmaltravieso.com/.

3.- Cada pessoa pode registar-se apenas uma vez. Por conseguinte, será feito apenas um
pedido, e aparecerá uma mensagem de recusa de registo no caso de tentar registar-se
mais de uma vez.

4.- A validade do pedido é semanal, devendo ser apresentado um novo pedido para poder
participar no sorteio seguinte.

5.- Cada pessoa registada receberá um e-mail a confirmar que a sua candidatura foi aceite,
neste e-mail ser-lhe-á atribuído um número para participar no sorteio. A notificação de
confirmação da candidatura não significa que a candidatura tenha sido seleccionada para a
visita.

6.- Todas as sextas-feiras ao meio-dia, e durante o programa de visitas à Gruta Maltravieso,
será feito um sorteio na sede da DGBAPC de entre as candidaturas recebidas.

O sorteio irá gerar um número que corresponderá ao primeiro pedido que obtiver um lugar e
assim sucessivamente ao resto dos lugares oferecidos.

Todos os pedidos que não obtiveram um lugar serão colocados na lista de espera por
ordem do seu número de pedido de pré-registo, no âmbito do sorteio semanal
correspondente.

7.- O resultado do sorteio será comunicado por telefone e e-mail apenas aos candidatos
seleccionados, pelo que se deve entender que se não for recebida nenhuma notificação no
prazo de 24 horas, o candidato não terá sido seleccionado.

8.- As pessoas que recebem a notificação de terem sido seleccionadas para assistir à visita
a Maltravieso têm 72 horas, ou seja, até à segunda-feira seguinte às 12:00, para confirmar a
sua presença por e-mail (info@first-art.org). Esta confirmação da aceitação do resultado e
do comparecimento é obrigatória. Se não a receber, entender-se-á que cancelou a sua
visita. Neste caso, a pessoa seguinte da lista será notificada, de acordo com a ordem de
prioridade do sorteio.

9.- Uma vez realizado o sorteio, o período para optar por participar no próximo sorteio será
novamente aberto.



10.- Para dar maior visibilidade ao Projecto FIRST-ART e com o objectivo de permitir que o
maior número possível de cidadãos participe e participe nesta experiência, as pessoas que
tenham desfrutado da visita guiada à Gruta Maltravieso não poderão voltar a inscrever-se.


