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REGULAMENTO PASSATEMPO “MISTURA-TE” 
	
1. OBJETIVOS 
1.1. O passatempo “MISTURA-TE”, levado a cabo pela “Red Bull Portugal, 

Unipessoal, Lda.” (RED BULL) iniciar-se-á no dia 07/03/2016 e decorrerá até 
23/02/2017, na aplicação digital “MISTURA-TE”. O acesso ao passatempo 
faz-se através do acesso a redbull.pt/buraka e do download da aplicação na 
Apple Store e Google Play. 

1.2. O passatempo tem como objetivo promover a bebida energética Red Bull. 
1.3. O presente regulamento disciplina a forma de participação no referido 

passatempo e de seleção dos participantes premiados, bem como a forma de 
atribuição e entrega do respetivo prémio. 

  
2.  REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 
2.1. O passatempo destina-se a todos as pessoas singulares que, após a compra de 

uma lata da bebida energética Red Bull, coloquem em redbull.pt/buraka o 
código existente na mesma, com o objetivo de o validar. Pode descarregar a 
aplicação digital “MISTURA-TE” na Apple Store ou no Google Play. 

2.2. Todas as pessoas singulares menores de idade que utilizem a aplicação digital 
“MISTURA-TE” e coloquem o código constante da lata de Red Bull para 
participação no passatempo declaram que participam no Passatempo com a 
autorização dos pais ou dos titulares do poder paternal, conforme aplicável. 

2.3. Sendo a utilização do facebook necessária, nos termos do Ponto 4 do presente 
Regulamento, a RED BULL reserva-se no direito de recusar log ins que 
considere suspeitos. 

2.4. A RED BULL, à medida que for recebendo os códigos presentes nas aberturas 
das latas de Red Bull, verificará se os mesmos são válidos. Os códigos 
considerados inválidos não serão tidos em consideração pela RED BULL, 
ficando o concorrente impossibilitado de aceder a conteúdos especiais do site 
redbull.pt/buraka, até ao momento em que introduza um código com 
validade. 

2.5. A decisão de não-aceitação da participação no passatempo referida no 
número anterior não é suscetível de reclamação por parte do participante. 

2.6. Não serão admitidos como participantes a) os empregados ou colaboradores 
da RED BULL e b) os membros da banda BURAKA SOM SISTEMA. 

2.7.  Não são igualmente permitidas participações por parte de todos aqueles que 
se encontrem objetivamente em condições de beneficiarem ilegitimamente de 
informação privilegiada e não pública, relacionada com o Passatempo, nem 
de todos aqueles que se encontram objetivamente em condições de adulterar 
ilegitimamente o decurso do mesmo. 
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3.  PRAZO DO PASSATEMPO 
3.1. O passatempo decorrerá na aplicação digital “MISTURA-TE”. Inicia-se no dia 

7 de Março de 2016 às 00h00 e terminará no dia 23 de Fevereiro de 2017 
às 23h59. 

 
 
4.  COMO PARTICIPAR 
4.1. Após a compra de uma lata da bebida energética Red Bull, o concorrente 

deverá colocar o código existente na abertura da lata em redbull.pt/buraka 
de forma a ter acesso a conteúdos especiais no site. A aplicação digital 
“MISTURA-TE” deverá ser descarregada diretamente na Apple Store e/ou 
Google Play. 

4.2. Ao entrar na aplicação digital, deverá fazer log in através do seu facebook e 
preencher um formulário com questões relativas a preferências musicais. 
Posteriormente, habilita-se a fazer “misturas perfeitas” com outros 
participantes, podendo ganhar diversos prémios. 

4.3. Quando dois participantes fazem uma “mistura perfeita”, para além do prémio 
ganho, é aberta uma janela de chat, onde poderão comunicar um com o 
outro. O participante é livre de falar, ou não falar, com o outro participante: 
não existe qualquer obrigatoriedade no estabelecimento de contacto entre 
participantes para a atribuição dos prémios. 

4.4. A possibilidade de “mistura perfeita” entre dois participantes está dependente 
da escolha dos mesmos (selecção do perfil do outro como mistura possível), 
acrescido de um algoritmo que determina de forma aleatória possibilidades de 
encontro e respetivos prémios. 

 
5.  PRÉMIOS e CONTACTO COM OS PARTICIPANTES PREMIADOS 
5.1. O número de prémios a atribuir corresponderá sempre ao número de 

participantes premiados. 
5.2. Os prémios a atribuir são alusivos ao projecto Buraka Som Sistema Hero Can 

e são aqueles constantes do Anexo I ao presente Regulamento. 
5.3. Os prémios são entregues aos dois participantes que fizeram uma “mistura 

perfeita”. Cada concorrente é contactado individualmente através do seu 
endereço de e-mail, sendo-lhe solicitado o envio dos seus dados pessoais 
necessários para envio do prémio. 

5.4. Existem duas possibilidades de entregas de prémios: (i) caso se trate de um 
premio digital, este é enviado diretamente via email (por exemplo, faixa para 
download); (ii) caso se trate de um prémio físico (por exemplo, t-shirt, etc.), 
este será enviado através do correio. 
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5.5. As operações de apuramento dos participantes no passatempo estão 
dependentes da validação do código inserido em redbull.pt/buraka. Este 
apuramento é feito automaticamente pelo sistema programado para esse 
efeito. Os prémios são atribuídos a cada momento, e não num dia, hora e 
local concreto, sempre que dois participantes obtenham uma “mistura 
perfeita”, nos termos descritos no Ponto 4 anterior. 

 
6.  PROTEÇÃO DE DADOS 
6.1. Durante o processamento deste passatempo, são recolhidos e armazenados 

dados pessoais dos participantes, a saber, os seus nomes, perfil do facebook e 
e-mail. Do participante premiado é ainda recolhida a morada, para a 
finalidade de entrega do prémio, quando se trata de prémio físico.  

6.2. Os dados são recolhidos, tratados e armazenados exclusivamente para efeitos 
do presente passatempo e pelo prazo apenas necessário para esse efeito. 

6.3. Os dados não serão utilizados para ações de marketing ou quaisquer outras 
finalidades que não a participação no presente passatempo. 

6.4.  Os participantes aceitam que o fornecimento dos dados é necessário e 
obrigatório para efeitos de processamento do passatempo e apuramento dos 
participantes premiados.  

6.5. A RED BULL e quaisquer entidades que procedam à recolha e tratamento dos 
dados pessoais dos participantes aplicam medidas de segurança adequadas 
para proteger a sua informação pessoal, sob o nosso controlo, em relação a 
acesso, recolha, utilização, divulgação, cópia, modificação ou eliminação sem 
autorização. Toda a informação facultada será guardada em servidores 
seguros.   

6.6. Quando tiver uma palavra-chave que lhe confere acesso a redbull.pt/buraka, 
é responsável por manter a mesma segura e confidencial. 

 
7.  CONDIÇÕES GERAIS 
7.1. Este é um passatempo organizado pela RED BULL. 
7.2. A RED BULL pode alterar, suspender ou cancelar este passatempo, caso 

ocorram circunstâncias de força maior, depois de autorizada pela Secretaria 
Geral do Ministério da Administração Interna 

7.3. Qualquer participante que actue de má-fé e participe no passatempo 
utilizando informações falsas, ou actue por forma a viciar o mesmo, será 
automaticamente excluído.  

7.4. Por razões tecnológicas alheias à vontade da RED BULL, decorrentes de 
causas de força maior, poderá acontecer que o serviço esteja indisponível por 
pequenos períodos de tempo. Caso o passatempo esteja indisponível em 
virtude destas circunstâncias, a responsabilidade por danos ou perdas 
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decorrentes da sua inscrição ou participação não poderá ser imputada à RED 
BULL. 

7.5. Qualquer tentativa não autorizada de invasão dos sistemas informáticos ou de 
comunicações de suporte do concurso será considerada ilegal e comunicada 
às autoridades competentes para os devidos efeitos.  

7.6. Toda e qualquer actuação ilícita para obter qualquer vantagem competitiva no 
decorrer deste concurso será considerada fraudulenta. 

7.7. No caso de participação fraudulenta, a RED BULL reserva-se o direito de 
excluir o participante. As participações consideradas fraudulentas poderão ser 
comunicadas às autoridades competentes, e poderão ser objecto de acção 
judicial. 

7.8. Caso ocorra uma situação não prevista neste Regulamento, a mesma será 
interpretada de acordo com as regras nele constantes. A RED BULL não será 
responsável por qualquer erro, humano ou técnico, que possa ocorrer durante 
o processamento do concurso, salvo se este resultar de dolo ou culpa grave, e 
exoneram-se de qualquer responsabilidade daí emergente. 

7.9. A participação neste concurso implica total conhecimento deste regulamento, 
bem como dos seus termos e condições e demais implicações impostas para a 
divulgação das imagens e divulgação do nome do participante. 

7.10. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento 
deverão ser analisadas com o departamento de marketing da RED BULL, 
mediante contacto por escrito para o seguinte endereço de e-mail 
buraka@pt.redbull.com. 

7.11. O Passatempo rege-se pela legislação portuguesa.  
 

8.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
8.1. A participação no presente passatempo pelos participantes implica a 

aceitação pura e simples do presente regulamento e dos respetivos termos e 
condições. 

8.2. Na preparação do passatempo, a RED BULL diligenciou e obteve todas as 
autorizações necessárias para esse efeito, quer no quer respeita a entidades 
públicas, quer relativamente às pessoas singulares que participaram no 
mesmo. 
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Anexo I 
(Lista de Prémios) 

 

ITEMS PREMIOS APP 

Saco de tecido   

Cartaz  

Reedição especial EP 7 ´´. 
Buraka Som Sistema 

Edição Especial ( 2016 latas) 

Headphones Pioneer  HDJ-
1500K- professional dj 
headphones 

Documentário  “OFF THE 
BEATEN TRACK” (reedição 
especial) 

Pass acesso a backstage 1 
hora antes de Concerto  

Faixa Zouk Flute ( Buraka 
Som Sistema) 

t-shirt 

sleeve portátil  

block rocker LD 
Systems  ROADJACK 10´´, 
battery power Bluetooth 
loudspeaker with mixer 

 
 


