REGULAMENTO
BOLSA DE VIAGEM 2020

Prémio:
Uma inscrição num programa de viagem da Macro Viagens - a definir pela agência qual - para
2020, com tudo incluído (excepto Visto e Seguro de Cancelamento, da responsabilidade do
bolseiro, despesas pessoais e actividades não incluídas no programa).

Destinatários:
Poderão candidatar-se à Bolsa de Viagem 2020, maiores de 18 anos e menores de 65 anos, de
nacionalidade Portuguesa, que se revejam nos valores da Macro Viagens e que estejam
interessadas no tipo de viagens que a agência organiza, mas que não tenham possibilidades
económicas no momento para fazerem uma viagem desta natureza.
Estão excluídos jornalistas, outros profissionais de comunicação, figuras pública, influenciadores
digitais, fornecedores de serviços e funcionários da Macro Viagens e seus familiares directos,
por conflito de interesses.
É importante que os pré-requisitos que a Macro Viagens tem para qualquer viajante – boa saúde
mental, física e emocional, assim como personalidade flexível e disponibilidade para viajar em
grupo – sejam respeitados. O candidato vencedor, deverá ter passaporte com 6 meses de
validade à data de entrada na Índia, assim como Seguro de Cancelamento e Visto (da sua
responsabilidade).
Os termos e condições e regras do programa (prémio), aplicam-se também ao bolseiro.

1ª Fase:
Os candidatos à Bolsa de Viagem 2020, devem preencher o formulário de candidatura,
disponibilizado para o efeito em www.macroviagens.pt/bolsa-de-viagens, até 31 de Dezembro
de 2019. Só serão aceites candidaturas via preenchimento deste formulário.

2ª Fase:
Poderão participar na segunda fase do programa Bolsa de Viagem 2020, os candidatos
selecionados pela Macro Viagem que sejam contactados via email até 31 de Janeiro 2020.

www.macroviagens.pt
Contactos: Diana Chiu Baptista | E. diana@macroviagens.pt | T. 00351 934 804 391
Facebook: @macro.viagens | Instagram: @macro.viagens | Hashtag: #ViajarComILoveBio e #MacroViagens

Nesse contacto, os candidatos serão informados sobre os próximos passos, para passarem às
fases seguintes, até se apurar o Bolseiro 2020

Considerações finais:
A participação no programa Bolsa de Viagem 2020 implica a plena aceitação das regras referidas
no presente regulamento.
A Macro Viagens não pode ser considerada responsável pela anulação, adiamento ou alteração
do programa Bolsa de Viagem 2020 em virtude de circunstâncias imprevistas (ex. problemas
informáticos que originem a não recepção de emails, não recepção por parte da Macro Viagens
de formulário preenchido, etc.).
O Seguro de Cancelamento obrigatório que o bolseiro deverá adquirir, deverá ser da IATI
Seguros e deverá ser subscrito até 30 dias após a atribuição do prémio. O comprovativo deverá
ser enviado por email para os responsáveis pela Macro Viagens, que só depois disso avançarão
com todas as formalidades.
O prémio não poderá ser convertido em dinheiro, bens ou noutros programas de viagem ou
datas diferentes das indicadas ao bolseiro e deverá ser usado em 2020, na viagem indicada pela
agência. Se o candidato vencedor não tiver disponibilidade para usufruir da viagem, a bolsa será
atribuída a outro candidato, selecionado pela Macro Viagens. Caso não se encontre nenhum
bolseiro para 2020, a Macro Viagens reserva-se o direito de anular o programa.
Caso o bolseiro, depois de todas as formalidades por parte da agência (reserva de voos
internacionais e domésticos e aquisição de seguro de viagem), não viajar por algum motivo, é
da sua responsabilidade activar o Seguro de Cancelamento e, em qualquer das circunstâncias,
reembolsar a Macro Viagens dos valores pagos pela agência que não sejam recuperáveis com os
seus fornecedores (voos, transportes, hotéis, actividades, etc.).
Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, contacte diana@macroviagens.pt.
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