Regulamento do Sorteio de equipamento - participantes no Inquérito de
Satisfação das Jornadas de Computação Científica 2019

1. Apresentação
A FCT promove o sorteio de um monitor LED UltraHD 4K 43” oferecido pela Redenexo
entre todos os participantes nas Jornadas de Computação Científica 2019 que
respondam ao inquérito de satisfação até ao dia 24 de maio.
2. Objetivos
Pretende-se com esta iniciativa potenciar o número de respostas ao inquérito de
satisfação das Jornadas 2019, de forma a que a FCT possa promover melhorias em
edições futuras do evento baseadas nas sugestões recebidas.

3. Destinatários
Podem participar nesta iniciativa todos os participantes nas Jornadas 2019, devendo
para isso responder ao questionário de avaliação do evento Jornadas de Computação
Científica, até 24 de maio, através do link: https://forms.gle/bX9YWnaHj5cgVgkPA. Os
participantes devem identificar-se indicando obrigatoriamente o seu endereço de
e-mail.
Não serão consideradas as participações anónimas.
Os funcionários da FCT que respondam ao inquérito não são elegíveis para o sorteio
do monitor atrás referido.

4. Prazos
Serão elegíveis para o sorteio do monitor todas as respostas ao inquérito recebidas até
até dia 24 de maio de 2019.
O sorteio e a consequente divulgação do resultado junto do vencedor, irá acontecer até
ao dia 24 de junho.

5. Sorteio
O sorteio será realizado com base num número atribuído a cada resposta, o qual é
gerado automaticamente aquando da submissão de cada resposta ao inquérito.
O número vencedor será extraído, de forma aleatória, do conjunto de códigos de
resposta, sendo feita a correspondência entre o código extraído e o email submetido.
6. Divulgação do vencedor
O vencedor será contactado diretamente através do email submetido no inquérito.
Caso o vencedor não acuse a receção do email recebido, num prazo de 15 dias ou
caso o email submetido não seja válido, o sorteio será repetido, aplicando-se, com as
devidas adaptações, o estabelecido atrás a propósito do sorteio.
O vencedor deve indicar a morada em que pretende que o prémio seja entregue, bem
como autorizar a divulgação do seu nome nos diversos canais de comunicação
habitualmente utilizados pela FCT.
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8. Entrega do prémio
A entrega do prémio será da responsabilidade da Redenexo,
9. Disposições finais
Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela FCT.

