


REGULAMENTO DA CAMPANHA “RECOLHA DE DONATIVOS - CHECK IN ESPERANÇA”

CLÁUSULA PRIMEIRA
1. A BCM - BRICOLAGE, S.A (de ora em diante LEROY MERLIN), com sede na Rua Quinta do Paizinho n.º

10 – 12, 2790-237 Carnaxide, NIPC 506 848 558, vai realizar uma campanha de recolha de donativos, para

possibilitar o transporte de avião, de bens essenciais para as zonas afetadas pelo conflito existente na

Ucrânia, bem como transporte de refugiados ucraniados para Portugal (doravante, Campanha).

2. A presente Campanha é realizada em parceria com a Associação Ukrainian Refugees UAPT, com sede

na Rua Prof. Mira Fernandes 20-21 E/C loja, 1900-381 Lisboa, NIPC 516 861 506.

3. A Associação Ukrainian Refugees UAPT é uma organização sem fins lucrativos, que presta apoio a

refugiados ucranianos afetados pelo conflito no seu país e procura responder à crise humanitária,

provocada pelo conflito existente na Ucrânia, apoiando refugiados na procura de habitação, emprego,

suporte psicológico, médico, económico-jurídico e na sua integração social.

4. A presente Campanha decorre entre os dias 13 de Maio e 15 de Junho de 2022.

5. Toda a informação sobre a Campanha e as respetivas iniciativas está disponível em:

https://www.leroymerlin.pt/pt/sustentabilidade/juntos-somos-mais-solidarios/check-in-esperanca

CLÁUSULA SEGUNDA
1. Pode participar na presente Campanha, qualquer pessoa singular, com idade igual ou superior a 18

(dezoito) anos, com domicílio em Portugal (doravante, o Participante).

2. Podem, igualmente, participar na presente Campanha, funcionários da LEROY MERLIN, bem como

fornecedores, parceiros e empresas prestadoras de serviços à LEROY MERLIN.

CLÁUSULA TERCEIRA
1. Os donativos abrangidos na presente Campanha são os seguintes:

a. Compra de 1 (um) bilhete de viagem para 1 (um) lugar, no valor de € 175,00 (cento e setenta e

cinco euros), na Companhia Aérea EuroAtlantic Airways - Transportes Aéreos, S.A. (doravante,

EuroAtlantic Airways);

b. Compra de 1 (uma) bagagem de porão, no valor de € 40,00 (quarenta euros);

c. Compra de 1 (uma) refeição a bordo,  no valor de € 10,00 (dez euros).

2. O Participante pode optar por qualquer dos donativos acima mencionados, bem como cumular a compra

de mais do que um donativo.

3. A recolha de donativos está limitada ao transporte de avião de 267 (duzentos e sessenta e sete)

passageiros, acompanhados com respetivas crianças de colo, com idade até 05 (cinco) anos, assim como

animais de estimação de peso até 40 (quarenta) quilos.

https://helpua.pt/pt
https://www.leroymerlin.pt/pt/sustentabilidade/juntos-somos-mais-solidarios/check-in-esperanca


4. A viagem de avião referida no número anterior, tem os seguintes pontos de partida e chegada:

● Viagem de Partida: Origem Lisboa - Aeroporto Humberto Delgado e Destino Lublin - Aeroporto Port

Lotniczy Lublin;

● Viagem de Chegada: Origem Lublin - Aeroporto Port Lotniczy Lublin e Destino Lisboa - Aeroporto

Humberto Delgado.

5. Com a Viagem de Partida, serão transportados bens essenciais identificados na zona de conflito, tais

como medicamentos, geradores e outros bens essenciais.

6. Com a Viagem de Chegada, serão transportados 267 (duzentos e sessenta e sete) passageiros

ucranianos, com respetivas crianças de colo, com idade até 05 (cinco) anos, assim como animais de

estimação de peso até  40 (quarenta) quilos.

7. As datas das viagens serão divulgadas pela LEROY MERLIN, aquando do término da presente

Campanha.

8. A LEROY MERLIN reserva-se no direito de alterar as datas de viagem de partida e/ou viagem de

chegada, em função do volume de donativos angariados para impulsionar a presente Campanha.

CLÁUSULA QUARTA
1. A presente Campanha é válida e aplicável apenas para a compra online dos donativos previstos na

Cláusula Terceira, através da página oficial da LEROY MERLIN, com o endereço www.leroymerlin.pt.

2. O participante deve criar uma conta pessoal, na área reservada da página oficial da LEROY MERLIN,

indicando o nome de utilizador e respetiva palavra-chave.

3. O participante deve preencher a ficha de cliente, com o seu nome, número de telefone, endereço de

e-mail, morada e número de identificação fiscal.

4. Antes de iniciar a compra dos donativos, o participante deve escolher a loja LEROY MERLIN mais

próxima da sua área de residência.

5. O participante pode autorizar a LEROY MERLIN, a enviar periodicamente, para o endereço de e-mail

indicado na sua conta pessoal, newsletters com o desenvolvimento da Campanha (nomeadamente,

comunicação das datas das viagens e novidades sobre a integração dos refugiados transportados para

Portugal).

CLÁUSULA QUINTA
1. Para participar na presente Campanha, o participante deve aceder à compra dos donativos, na página

oficial da LEROY MERLIN, através do link:

https://www.leroymerlin.pt/pt/sustentabilidade/juntos-somos-mais-solidarios/check-in-esperanca

2. Para que o donativo seja válido, o participante deve adquirir, pelo menos, 01 (um) dos donativos previstos

na Cláusula Terceira do presente Regulamento.

https://www.leroymerlin.pt/pt/sustentabilidade/juntos-somos-mais-solidarios/check-in-esperanca?utm_medium=carta_fornecedores&utm_source=Carta&utm_campaign=check-in-esperanca
https://www.leroymerlin.pt/pt/sustentabilidade/juntos-somos-mais-solidarios/check-in-esperanca


3. Aquando da finalização da compra, o participante recebe um email automático da LEROY MERLIN, para

o endereço indicado aquando da criação da conta pessoal, com a confirmação da compra do donativo.

CLÁUSULA SEXTA
1. A presente Campanha é válida e aplicável apenas para compras online, através da página oficial

www.leroymerlin.pt da LEROY MERLIN, entre os dias de 13 de maio a 15 de junho de 2022, sendo que o

valor angariado será entregue na totalidade à Associação Ukrainian Refugees UAPT para pagamento das

viagens à EuroAtlantic Airways.

2. Os donativos abrangidos pela presente Campanha, estão isentos de IVA (cf. alínea c) do n.º 6 do artigo

16.º do Código do IVA) e dedutíveis pelo participante, no respetivo IRS. Para o efeito, o participante deverá

enviar o pedido para o endereço de email da Associação Ukrainian Refugees UAPT, media@helpua.pt, com

uma cópia do talão juntamente com os seguintes dados pessoais: nome completo, morada e NIF.

3. No caso de o donativo ser proveniente de uma Empresa, esta poderá deduzir o respetivo valor no seu

IRC, obtendo uma majoração de entre 120% e 140% (cf. n.º 2 do artigo 62.º do Estatuto dos Benefícios

Fiscais). Para o efeito deverá enviar o pedido, para o endereço de email da Associação Ukrainian Refugees

UAPT, media@helpua.pt, com uma cópia do talão juntamente com os seguintes dados: nome da empresa,

morada e NIPC.

CLÁUSULA SÉTIMA
1. A LEROY MERLIN reserva-se o direito de alterar o Regulamento, a qualquer momento, se as

circunstâncias assim o impuserem, tornando-se as alterações efetivas imediatamente após a sua publicação

no site oficial da LEROY MERLIN.

2. A LEROY MERLIN poderá igualmente suspender, ou mesmo cancelar a presente Campanha, sem

qualquer pré-aviso, caso as circunstâncias, de acordo com o exclusivo entendimento da LEROY MERLIN,

assim o exijam, designadamente por motivo de força maior ou caso fortuito, não sendo a LEROY MERLIN

responsável, seja a que título for, por eventuais danos emergentes ou lucros cessantes daí decorrentes.

3. A LEROY MERLIN não será responsável, seja a que título for, pela existência de qualquer erro ou

omissão, danos emergentes ou lucros cessantes, seja de que natureza for, que possam existir ou sobrevir

durante a presente Campanha, desde que os mesmos não sejam decorrentes de dolo da LEROY MERLIN.

CLÁUSULA OITAVA
1. A presente Campanha é realizada em parceria com a Associação Ukrainian Refugees UAPT, a quem

será entregue o valor total dos donativos angariados, no término da Campanha, para pagamento das

viagens à EuroAtlantic Airways.

2. A presente Campanha conta, igualmente, com o donativo da GALP, para fornecimento de combustível

https://www.leroymerlin.pt/pt/sustentabilidade/juntos-somos-mais-solidarios/check-in-esperanca?utm_medium=carta_fornecedores&utm_source=Carta&utm_campaign=check-in-esperanca
mailto:media@helpua.pt
mailto:media@helpua.pt


das viagens previstas na Cláusula Terceira do presente Regulamento.

3. A participação na presente Campanha supõe a aceitação dos termos do presente Regulamento, assim

como a aceitação do critério estabelecido pela LEROY MERLIN com vista à resolução de todas as questões

que derivem do mesmo.

CLÁUSULA NONA
1. Os dados pessoais dos participantes da presente Campanha, serão recolhidos e objeto de tratamento

informático, com a finalidade de gestão de participação da presente Campanha, bem como de envio de

notícias sobre a mesma, sendo a LEROY MERLIN, a responsável pelo tratamento de dados.

2. Na qualidade de titular dos dados, o participante tem direito de acesso aos seus dados, a solicitar a sua

retificação, apagamento, limitação do tratamento ou portabilidade, a opor-se ao seu tratamento e a revogar,

a todo o tempo, qualquer consentimento concedido. Poderá exercer esses direitos ou colocar-nos qualquer

questão relacionada com o tratamento de seus dados pessoais, através do email

protecaodedados@leroymerlin.pt ou do formulário eletrónico para efeitos de contacto, disponível em

https://www.leroymerlin.pt.

3. Para mais informação sobre como a LEROY MERLIN trata os seus dados pessoais, o participante pode

consultar a Política de Privacidade em www.leroymerlin.pt/pt/politica-de-privacidade-e-cookies ou entrar em

contacto com o seu Encarregado da Proteção de Dados (epd@leroymerlin.pt).

CLÁUSULA DÉCIMA
Para dirimir quaisquer questões resultantes da presente Campanha, serão competentes os tribunais do foro

da comarca de Lisboa Oeste, com expressa renúncia a qualquer outro.

https://www.leroymerlin.pt

