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REGRAS DO JOGO "CROSSCALL CHAMONIX-MONT-BLANC" 
 
 
ARTIGO 1: APRESENTAÇÃO 
 
CROSSCALL, sociedade anónima simplificada com um capital social de 281.256 euros, com 
sede social em 245 Rue Paul Langevin - 13280 Aix en Provence - França, inscrita na RCS de Aix-
en-Provence sob o número 518 706 890 (a seguir denominada "CROSSCALL" ou "o 
Organizador") está organizada como parte do Transat Jacques Vabre 2019, para a marca 
CROSSCALL e em colaboração com a cidade de Chamonix-Mont-Blanc e Helly Hansen e 
Movement, um jogo com uma pergunta intitulada "CROSSCALL CHAMONIX-MONT-BLANC" de 
04 de Outubro a 20 de Novembro de 2019. 
 

O jogo está aberto a qualquer pessoa singular localizada na França Metropolitana (incluindo 

Córsega), Espanha, Portugal, Bélgica, Suíça, Alemanha e Holanda.   

O jogo consiste em um sorteio entre os participantes validamente registrados que tenham 
respondido corretamente à pergunta de acordo com estas regras (doravante denominados 
"Regras"). 
 
O jogo é acessível através do seguinte link: https://crosscall.com/crosscall-chamonix 
 (adiante designado por "Jogo"). 
 
O Jogo é gratuito, sem obrigação de compra, e está aberto a qualquer pessoa física além dos 
funcionários das empresas do grupo CROSSCALL, das empresas parceiras mencionadas acima 
ou de qualquer pessoa que tenha participado do desenvolvimento do jogo. 
 
É especificado que o participante menor de idade deve apresentar prova de autorização 
parental. O jogo está sujeito à lei francesa. 
 
ARTIGO 2: DURAÇÃO 
 
O jogo estará aberto aos participantes de 04 de Outubro a 20 de Novembro de 2019, meia-
noite, hora francesa. 
 
ARTIGO 3: PROGRESSO DO JOGO 
 
3.1  Registo do Jogo 
 
Para participar do Jogo, o participante deve: 
-Ir para a  página do concurso: https://crosscall.com/jeu-concours-crosscall-chamonix-
mont-blanc/ ; 
 -Preencha o formulário de participação e responda à pergunta abaixo: 
 
Em que cidade brasileira chega o Transat Jacques Vabre? 
□ Rio de Janeiro 
□ Salvador de Bahia 

https://crosscall.com/crosscall-chamonix
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FORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO : 
 

• Nome próprio* : 

• Nome* : 

• País* : 

• Cidade : 

• Marca de telefone: 

• E-Mail: 
*Informação obrigatória 
 
 □Eu aceito receber informações e promoções dos parceiros do jogo. 
 □Eu aceito receber notícias e promoções da CROSSCALL. 
 □Eu aceito as regras do Jogo * 
 
 -Clique em "Eu participo". 
 
Cada participante deve mencionar no formulário electrónico de participação os seus dados 
completos de contacto e ter assinalado a aceitação das condições das Regras do Jogo. 
Qualquer endereço de e-mail incorreto, ilegível ou incompleto e/ou a aceitação das condições 
das Regras não assinaladas resultará automaticamente na exclusão do participante do jogo, 
reservando-se a CROSSCALL o direito de realizar qualquer verificação para este fim. A 
CROSSCALL não é responsável por arquivos corrompidos, inoperáveis ou intransferíveis. 
 
3.2 Desenho de lotes 
 
Um sorteio será realizado pela CROSSCALL no dia 22 de novembro de 2019 através de 
software de computador entre os Participantes validamente cadastrados no Jogo e que 
tenham respondido corretamente à pergunta acima mencionada.  
 
Como o jogo tem onze prémios, onze vencedores serão seleccionados entre os participantes.  
 
ARTIGO 4 : CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
Cada participante deve seguir as instruções descritas no artigo 3.1 para poder participar no 
Jogo e só pode participar uma vez no Jogo. 
 
Qualquer documento de inscrição que esteja incompleto, não cumpra com as restrições 
descritas no Regulamento ou cujos nomes e endereços de e-mail estejam ilegíveis será 
considerado nulo. Além disso, os participantes irão eleger o seu domicílio para a duração do 
Jogo no endereço que declararam anteriormente. 
 
A CROSSCALL reserva-se o direito de modificar, adiar ou cancelar a totalidade ou parte do Jogo 
caso se verifique que ocorreu fraude sob qualquer forma, incluindo fraude informática 
relacionada com a participação no Jogo ou com a determinação dos vencedores. Neste caso, 
reserva-se o direito de não atribuir dotações aos autores de fraudes e/ou de processar os 
autores de tais fraudes perante os tribunais competentes. No entanto, a CROSSCALL não pode 
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incorrer em qualquer tipo de responsabilidade para com os participantes devido a qualquer 
fraude cometida. 
 
ARTIGO 5 : PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
Os vencedores serão contatados diretamente por e-mail pela CROSSCALL no endereço válido 
indicado no momento da inscrição para participar do Jogo. 
A falhar isso: 
 uma aceitação expressa de seus ganhos no prazo máximo de quinze (15) dias após o 
contato por e-mail; 
e a  comunicação à empresa CROSSCALL, no mesmo prazo de quinze (15) dias após o 
contato por e-mail, dos elementos essenciais para o envio do prêmio (endereço postal e 
número de telefone) e a resposta às perguntas feitas no e-mail (em particular no que diz 
respeito ao tamanho dos produtos ganhos). 
Os vencedores serão considerados como tendo perdido o seu prémio.  
 
ARTIGO 6 : DOTAÇÕES 
 
O Jogo é composto pelos seguintes onze dons: 
 

- O primeiro vencedor do jogo receberá o prêmio principal que consiste em: 
 
1 smartphone TREKKKER-X4 + X-CHEST + X-STICK 
1 fim-de-semana para 2 pessoas num hotel de 4 estrelas (com pequeno-almoço incluído) no 
Vale de Chamonix - Mont-blanc 
2 "ski-pass" 2 dias 
2 dias de aluguer de equipamento de esqui válido durante a época de Inverno 2019-202020 
(fim-de-semana excepto feriados escolares) 
Vamos ser um lote com um valor total estimado de 1659€ incluindo IVA 
 

- O segundo vencedor receberá o seguinte prémio: 
 
1 jaqueta de esqui + 1 calça de esqui Helly Hansen  
Vamos ser um lote com um valor total estimado incluindo IVA de 705€. 
 

- O terceiro vencedor receberá o seguinte prémio: 
 
1 par de esquis Movement Limited Edition GO 109 assinados por Aurélien Ducroz 
Vamos ser um lote com um valor total estimado de 699€ incluindo IVA 
 

- O quarto vencedor receberá o seguinte prémio: 
 
1 smartphone ACTION-X3 + 1 X-CAR + 1 X-MEMÓRIA  
Vamos ser um lote com um valor total estimado incluindo IVA de 419€. 
 

- O quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono vencedores receberão o seguinte prémio: 
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1 Saco de lona 50 l Helly Hansen 
Vamos ser um lote com um valor unitário total incluindo todas as taxas estimadas em 90€. 
 

- O décimo vencedor receberá o seguinte prémio: 
 
1 kit desportivo Bluetooth para peões X-PLAY CROSSCALL  
Vamos ser um lote com um valor total estimado incluindo IVA de 40€.  
 

- O décimo primeiro vencedor receberá o seguinte prémio: 
 
1 carregador universal internacional POWER PACK CROSSCALL 
Vamos ser um lote com um valor total estimado incluindo IVA de 40€. 
 
Todos os impostos aplicáveis são da responsabilidade dos vencedores. O Organizador não 
aceitará qualquer substituição, transferência ou atribuição de dinheiro em vez de prémios. Em 
caso de indisponibilidade, será atribuído um prémio de valor igual ou superior. 
 
O Organizador terá a possibilidade de modificar, sem ter de o justificar, as dotações do Jogo, 
e isto sem que seja feita qualquer reclamação contra ele desde que ofereça aos vencedores 
outra dotação de valor equivalente ou superior. 
 
Os vencedores não podem solicitar uma troca, substituição do seu prémio ou qualquer 
compensação em dinheiro por qualquer razão que seja. 
 
O valor indicado para o(s) lote(s) acima referido(s) corresponde ao preço público, incluindo o 
imposto actualmente cobrado ou estimado à data de elaboração do regulamento; é dado a 
título indicativo e está sujeito a variações. 
 
A responsabilidade da CROSSCALL não poderá ser questionada nem procurada se, como 
resultado de força maior ou circunstâncias excepcionais, ocorrerem mudanças na conduta do 
Jogo ou mesmo se a CROSSCALL for obrigada a interromper, adiar ou cancelar o Jogo por 
completo. 
 
ARTIGO 7: ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS 
 
Os prémios serão enviados pelos Correios ou por qualquer outra empresa de transporte para 
a morada dos vencedores no prazo máximo de noventa (90) dias após o final do jogo. O 
organizador não pode ser responsabilizado pela incorrecta ou não entrega do correio e da 
remessa pela estação dos correios ou por qualquer outra empresa de transporte. 
 
ARTIGO 8 : ACEITAÇÃO DOS REGULAMENTOS 
 
O simples facto de participar no Jogo implica a aceitação pura e simples das Regras. A 
CROSSCALL reserva-se o direito de encurtar, prolongar, modificar ou cancelar o Jogo, se as 
circunstâncias assim o exigirem. A sua responsabilidade não pode ser assumida como 
resultado. O mesmo se aplica em caso de fraude, sob qualquer forma, em particular por 
computador, no contexto da participação no Jogo ou da determinação dos vencedores. Neste 



 

5 
 

caso, a CROSSCALL reserva-se o direito de não atribuir os prémios ao autor da fraude e de 
excluir qualquer participante suspeito de comportamento fraudulento sem ter de o notificar. 
A CROSSCALL reserva-se o direito de, contra qualquer pessoa que altere a conduta do Jogo e 
afecte ou seja susceptível de afectar a administração, segurança, equidade, integridade ou 
boa conduta do Jogo, bloquear temporária ou permanentemente, total ou parcialmente, a 
oportunidade de participar no Jogo sem prejuízo do seu direito de intentar acções judiciais 
contra si. 
 
ARTIGO 9 : INFORMAÇÕES GERAIS 
 
A CROSSCALL lembra aos participantes as características e limitações da rede Internet e 
declina qualquer responsabilidade pelas consequências da sua ligação a esta rede através do 
site do Jogo. Em particular, a CROSSCALL não pode ser responsabilizada em nenhuma 
circunstância em caso de problemas com o download ou encaminhamento de correio 
eletrônico. Em particular, o Organizador não pode ser responsabilizado por quaisquer danos, 
materiais ou imateriais, causados aos participantes, ao seu equipamento informático e aos 
dados nele armazenados, bem como pelas consequências que daí possam resultar para a sua 
actividade pessoal ou profissional. A CROSSCALL não pode ser responsabilizada no caso de um 
ou mais participantes não conseguirem se conectar ao site do Jogo ou participar do Jogo 
devido a qualquer defeito técnico ou problema relacionado em particular ao 
congestionamento da rede. 
 
ARTIGO 10: TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E LIBERDADE 
 
Os dados pessoais dos Participantes coletados durante a participação no Jogo são coletados 
pela CROSSCALL e processados eletronicamente pela CROSSCALL, sob sua responsabilidade, a 
fim de gerenciar a participação no Jogo, designar os vencedores e conceder as Dotações. Os 
dados pessoais são processados para satisfazer estas três finalidades e mantidos durante o 
tempo necessário para a execução completa do jogo. A CROSSCALL poderá utilizá-los para fins 
promocionais, nomeadamente através do envio de newsletters, informações sobre produtos, 
etc., com o consentimento expresso do Participante, assinalando a caixa prevista para o 
efeito. Os dados recolhidos poderão ser comunicados às empresas parceiras da CROSSCALL 
referidas no Regulamento para efeitos do Jogo, desde que os Participantes tenham dado o 
seu consentimento expresso assinalando a caixa prevista para o efeito. As informações não 
serão, em caso algum, transmitidas a terceiros sem o consentimento prévio expresso dos 
Participantes.  
 
Os participantes têm o direito de aceder aos seus dados pessoais e, se for caso disso, o direito 
de os solicitar:  

- a rectificação ou supressão dos referidos dados,  
- a limitação do tratamento desses dados pelo organizador,  
- oposição ao tratamento de dados pessoais que lhes digam respeito,  
- todas as informações relativas aos seus dados.  
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Para o efeito, os Participantes devem contactar o Organizador por correio electrónico para 
o seguinte endereço: dpo@crosscall.com ou por correio postal para o endereço da sua sede 
social:  

 
CROSSCALL 

245 Paul Langevin Street  
13290 Aix-en-Provence 

 
Em conformidade com a regulamentação em vigor, o pedido deve ser assinado e 
acompanhado de uma fotocópia de um documento de identidade com a assinatura do 
participante que apresenta o pedido e especificar o endereço para o qual a resposta deve 
ser enviada. A resposta ser-lhe-á então enviada no prazo de 2 (dois) meses a contar da 
recepção do pedido. 
 
Os participantes têm igualmente direito à portabilidade dos seus dados, o que lhes permite 
armazená-los ou transmiti-los facilmente a partir de www.crosscall.com para outro sítio Web 
para uso pessoal. 
Para tal, os Participantes devem enviar um pedido ao Organizador para o seguinte endereço: 
dpo@crosscall.com Após a recepção do pedido, o organizador enviará a este último o mais 
rapidamente possível e, o mais tardar, no prazo de um mês, os dados pessoais que lhe digam 
respeito, salvo prorrogação excepcional para três meses devido à complexidade do pedido 
do Participante.  
Os participantes são informados de que apenas os seguintes dados pessoais são abrangidos 
por este direito de portabilidade:  

- os dados activa e conscientemente fornecidos pelos Participantes que solicitam a 
portabilidade (por exemplo, endereço postal, nome do utilizador, etc.); 

 
- dados resultantes da utilização do site do Jogo pelos Participantes (por exemplo, 

histórico de pesquisa, dados no local do Participante).  
 

Os Participantes são informados de que os "cookies" são instalados no seu computador, 

telemóvel ou tablet quando consultam o Site de Jogo. 

Um cookie não identifica um Participante, mas regista informações relativas à navegação 

do computador no site do Jogo (as páginas visitadas, a data e hora da visita, etc.) que podem 

ser lidas durante as visitas subsequentes, a fim de facilitar a ergonomia da visita e melhorar 

a prestação de serviços.  

 

O período máximo de armazenamento desta informação no computador é de 1 (um) ano. 

O Participante pode, a qualquer momento, optar por desactivar estes cookies ou configurar 

o seu navegador para que seja informado sobre os cookies que são armazenados e 

solicitados a aceitar ou não tais cookies. O Participante pode igualmente decidir aceitar ou 

rejeitar cookies caso a caso ou recusá-los sistematicamente. No entanto, o Organizador 

lembra aos Participantes que a definição de cookies pode alterar as suas condições de 

acesso ao site do Jogo, exigindo a utilização de cookies. 

 

mailto:dpo@crosscall.com
http://www.crosscall.com/
mailto:dpo@crosscall.com
mailto:dpo@crosscall.com
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Em geral, todas as informações relativas à política de dados pessoais e à utilização de 

cookies configurados pelo Organizador podem ser consultadas clicando no link abaixo: 

https://crosscall.com/donnees-personnelles-et-cookies/  

 
ARTIGO 11: REGULAMENTOS 
 
Estas regras estão disponíveis no endereço do site do jogo: https://crosscall.com/jeu-
concours-crosscall-chamonix-mont-blanc/ 

https://crosscall.com/donnees-personnelles-et-cookies/

