
Passatempo: Aplaude os Profissionais de Saúde. 
Os nossos profissionais de saúde estão neste momento a atravessar grandes dificuldades, são 
eles a linha da frente nesta luta contra o COVID-19, muitas vezes são eles a única linha 
existente para salvar uma vida. 

Por tudo isto, todos nós lhes devemos um forte aplauso. Na Specialized queremos também 
aplaudir estes profissionais em conjunto com toda a comunidade ciclística portuguesa. 
Queremos assim desenhar um equipamento alusivo à luta que os profissionais atravessam, 
queremos que ilustrem esse equipamento, que será posteriormente oferecido aos 
Profissionais de Saúde amantes das bicicletas como homenagem de todos nós ciclistas.  

Junta-te a nós neste aplauso! 

#AplaudeOsProfissionaisDeSaude, #DesenhaUmEquipamentoSpecialized 
#FicaEmCasa #DeixaaBicicletaEmCasa
DESCARREGAR AS MAQUETAS: https://bit.ly/2vSnS2y  

Regulamento 
1. Ao participarem num passatempo, os utilizadores estão automaticamente a aceitar

este regulamento;
2. Toda as ações indicadas nas redes sociais, terão obrigatoriamente de ser realizadas no

perfil pessoal de quem participa;
3. Não serão aceites desenhos replicados ou copiados de qualquer outro suporte, pessoa

ou entidade;
4. Os autores dos desenhos, terão de ser residentes em Portugal;
5. Só podem participar utilizadores individuais, não é permitida a participação de

empresas ou associações;
6. Cada participante pode concorrer com mais do que um desenho, desde que cada

desenho seja publicado individualmente no perfil do Facebook ou Instagram, de
acordo com o regulamento;

Como participar 

1. Descarrega a maqueta do desenho do equipamento disponibilizado AQUI;
2. Imprime para poderes ilustrar à mão ou ilustra diretamente no computador;
3. Digitaliza ou grava a tua ilustração como imagem;
4. Publica o desenho do teu equipamento no teu perfil do Facebook ou do Instagram;
5. O post publicado com o teu desenho, terá de estar identificado com os hashtags:

#AplaudeOsProfissionaisDeSaude, #DesenhaUmEquipamentoSpecialized #FicaEmCasa
e #DeixaaBicicletaEmCasa

6. Ao publicar o desenho para o passatempo com os hashtags referidos e a identificação
da página da Specialized Portugal, está automaticamente a autorizar a partilha por
parte da mesma;

7. Ao participar neste passatempo, estás automaticamente a autorizar a produção de
equipamentos com o teu desenho, caso sejas o vencedor;

8. Este passatempo decorrerá até ao dia 20 de abril de 2020;

https://bit.ly/2J7WmB8


 

9. O vencedor será anunciado até ao final de abril, através das nossas páginas nas redes 
sociais; 

10. O desenho vencedor será escolhido pelos Embaixadores da Specialized Portugal; 
11. O autor do desenho vencedor receberá um equipamento completo, composto por 

calções e jersey do seu tamanho, masculino ou feminino, com o seu próprio desenho 
estampado no equipamento e desenvolvido pela nossa equipa de roupa personalizada, 
Specialized Custom; 

12. O prémio correspondente apenas será entregue ao vencedor deste passatempo; 
13. Posteriormente, será oferecido a dez profissionais de saúde, um equipamento com 

esse mesmo desenho vencedor; 
14. Se és profissional de saúde e ciclista, publica a tua fotografia favorita a desfrutar da tua 

bicicleta no teu Instagram ou Facebook, identificando a Specialized com os hashtags 
#AplaudeOsProfissionaisDeSaude, #DesenhaUmEquipamentoSpecialized #FicaEmCasa 
e #DeixaaBicicletaEmCasa;  

15. Esta oferta aos profissionais de saúde será realizada após a eleição do desenho 
vencedor, e da produção desta Edição Limitada nos tamanhos e desenho 
correspondentes aos vencedores, com o desenho e corte de homem ou mulher; 

16. Os prémios serão entregues nas instalações da Specialized Portugal, em Oeiras, ou 
através de um Distribuidor Autorizado; 

17. Os profissionais de saúde vencedores terão de nos fazer chegar via email um 
comprovativo da sua atividade profissional; 

18. A produção desta coleção de edição limitada, bem como a sua entrega será feita 
através quando as condições o permitam. Todos sabemos que agora temos de ficar 
em casa; 

19. Quaisquer casos omissos no regulamento acima serão avaliados caso a caso. A decisão 
da Specialized Portugal é final; 

 

Segundo a normativa vigente relativa à proteção de dados de carácter pessoal, informamos que os seus dados pessoais serão 
tratados por parte da Specialized Bicycle Components, Inc. com a finalidade do correto desenvolvimento das atividades da nossa 
organização, como o envio de notícias, novidades e informação geral da nossa empresa através de meios postais e eletrónicos. Caso 
não seja cliente da nossa empresa, as comunicações referidas anteriormente apenas serão realizadas com prévio consentimento da 
sua parte. Poderá exercer os seus direitos de acesso, retificação, cancelamento, oposição e outros direitos nos termos estabelecidos 
na normativa vigente dirigindo-se a nós. Poderá consultar a nossa política de privacidade através deste link. 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/specialized_portugal/
https://www.specialized.com/pt/pt/privacy-policy

