Alfragide, 27 de outubro de 2016
Regulamento
Passatempo “Dog-Oween!”
A IAPAT, Estabelecimentos Comerciais S.A., com sede na Travessa Teixeira Júnior, nº 1, 1300-553, Lisboa, com
o número de identificação de pessoa coletiva nº 513 211 390, vai levar a efeito um passatempo intitulado
“Dog-Oween!”, com a atribuição de prémios aos três primeiros lugares, nos termos e condições que
descrevemos nos seguintes itens:
1.

Datas de Realização

O passatempo acima referenciado decorrerá no seguinte período:
Dia 1 de novembro, às 18h00, na praça principal do Centro Comercial Alegro Alfragide.
2. Condições de Participação
- O passatempo destina-se a todos os cães, acompanhados pelo respetivo dono (que terá obrigatoriamente de
ser maior de idade), que se dirijam mascarados ao balcão de informações para proceder à inscrição. Após
inscrição será dada uma autorização de permanência no centro para o cão inscrito até o desfile terminar. Os
cães terão que estar mascarados e “desfilar” na praça principal, acompanhados dos respetivos donos, diante de
um júri que atribui uma pontuação;
- As inscrições para o desfile apenas podem ser feitas no próprio dia da ação – 1 novembro 2016;
- A circulação dos cães pelo Centro Comercial está limitada à zona do Balcão de Informações, à Praça Principal
e ao corredor que faz a ligação entre ambos;
- A entrada de cães dentro das lojas não está autorizada. No entanto, caso algum lojista pretenda autorizar a
entrada dos animais na sua loja neste dia poderá informar a Administração, que disponibilizará essa informação
no Balcão de Informações;
- Todos os Clientes que pretendam trazer os seus cães ao Centro neste dia deverão efetuar um registo dos seus
“cãopanheiros” no Balcão de Informações, apresentando o boletim de vacinas em dia (para verificação da
vacina da raiva e desparasitação);
- Os cães terão obrigatoriamente de circular de trela no interior do Centro Comercial;
- O “desfile” decorre por ordem de inscrição;
- Os cães terão de desfilar de trela e acompanhados pelos respetivos donos;
- O número de inscrições é limitado a 50;
- O júri avaliará não só a máscara como também a performance na “passerelle”;

- Em caso de empate por pontos, cabe ao júri a decisão final do vencedor;
- A participação pode ser individual ou em grupo (máximo de 3 cães);
- O vencedor é revelado assim que o júri deliberar a votação, o que ocorrerá dia 1 novembro, no final do
desfile. Os prémios são atribuídos de imediato aos vencedores;
- Serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados;
- Os representantes dos vencedores/donos são obrigados a preencher uma declaração de recebimento de
prémio;
- No caso de haver menos de 3 participações, e de nenhuma máscara ter uma qualidade mínima aceitável, o
Alegro Alfragide reserva-se no direito de não atribuir os prémios;

- Cães de raças consideradas perigosas devem respeitar o disposto no DECRETO-LEI Nº315/2009 DE 29 DE
OUTUBRO.

ADVERTÊNCIA
- Se em alguma altura - antes, durante ou após o desfile - o cão manifestar algum comportamento que ponha
em causa a segurança e/ou bem-estar das outras pessoas e cães, este terá obrigatoriamente que abandonar o
centro;
- Para garantir a ordem e a limpeza do Centro Comercial neste dia iremos reforçar as equipas de segurança e
limpeza, para que tudo se processe de forma natural. No entanto, em caso de algum descuido por parte do
animal, o respetivo dono deverá proceder, na medida do possível, à recolha imediata dos dejetos, alertando
ainda a equipa de limpeza e/ou segurança.
Outras condições:
- Qualquer participante aceitará, desde logo, autorizar a IAPAT Estabelecimentos Comerciais S.A. a divulgar o
seu nome e fotografia para quaisquer fins de informação do presente passatempo, sem que isso lhe dê direito a
qualquer compensação.
- O direito ao prémio atribuído será pessoal e intransmissível em vida.
- Os Clientes que pretendam participar neste passatempo reconhecem desde já, adicionalmente e para todos os
efeitos, o direito de a IAPAT poder, em qualquer altura, alterar no todo ou em parte o presente regulamento,
obrigando-se a, nesses casos, tornar explícitas as alterações introduzidas.
- A participação neste passatempo significará, por parte dos participantes, a integral aceitação do presente
regulamento.
A Administração do Alegro Alfragide

