Regulamento
Passatempo “Tu e o teu pai fazem uma grande equipa?”
A Multicenco, com sede na Rua Travessa Teixeira Júnior, nº1, 1300-533 Lisboa,
pessoa coletiva nº 500 232 318, vai levar a efeito, nos dia 17 e 18 de março
de 2018, no Centro Comercial Alegro Castelo Branco, o passatempo “Tu e

o teu pai fazem uma grande equipa?” de acordo com as seguintes
normas:
1. Introdução
O presente regulamento destina-se a disciplinar a forma de participação e
funcionamento do passatempo “Tu e o teu pai fazem uma grande

equipa?” e tem por objetivo oferecer 3 (três) prémios às melhores equipas de
Pais com Filhos.
2. Participantes
O passatempo destina-se aos Clientes, maiores de 18 anos, que juntamente com
os seus filhos se dirijam ao Balcão de Informações do Centro Comercial Alegro
Castelo Branco e se inscrevam na prova.
Todos os participantes devem ter pelo menos 1.20m de altura por forma
a conseguirem usar o simulador.
3 Aceitação do Regulamento
Faz-se obrigatória a leitura deste regulamento para efeitos de participação. A
participação nesta campanha está condicionada à aceitação integral do presente
documento.
4 Alteração do Regulamento
Os Clientes que pretendam participar no passatempo desde já reconhecem,
adicionalmente e para todos os efeitos, o direito de a entidade proprietária do
CC Alegro Castelo Branco poder, em qualquer altura, alterar no todo ou em
parte o presente regulamento, obrigando-se a, nesses casos, tornar explícitas as
alterações introduzidas;
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5 Condições de Participação
a. O passatempo “Tu e o teu pai fazem uma grande equipa?” realizase nos dias 17 e 18 de Março;
b. As inscrições do Passatempo irão decorrer das 10h do dia 7 de
Março até às 22h do dia 15 de Março, no Balcão de Informações.
c. O horário do Passatempo será feito após o encerramento das
inscrições e todos os participantes serão informados deste horário
via telefone.
d. Esta campanha assenta numa competição automobilística virtual
em dois simuladores presentes no Alegro para o efeito.
e. Cada equipa é formada por pai e filho, em que o pai corre contra
outro pai e os respetivos filhos correm entre eles.
f. Todos os participantes terão o objetivo de terminar a prova no
menor tempo possível.
g. A competição passará por fases eliminatórias, consoante o número
de inscritos, até serem apuradas as 3 melhores equipas.
h. Os resultados serão comunicados no final da competição.
i. Este passatempo é limitado a uma participação por equipa.
j. O

proprietário

confidencialidade

do
dos

Centro
dados

Comercial
pessoais

Alegro
dos

garante

a

participantes.

O

fornecimento dos dados pessoais (nome, idade, nº de identificação
de BI/Cartão de Cidadão, morada, e-mail) é obrigatório para efeitos
de validação do vencedor. Os dados recebidos são processados e
destinam-se ao tratamento deste passatempo, fins estatísticos e da
futura correspondência do proprietário do Centro Comercial Alegro
Castelo Branco, sendo garantido nos termos da lei o direito de
acesso, retificação e eliminação dos mesmos, dirigindo-se para o
efeito a: Multicenco, com sede na Rua Travessa Teixeira Júnior,
nº1, 1300-533 Lisboa, pessoa coletiva no 500 232 318.
k. Qualquer participante premiado, aceitará desde logo autorizar o
proprietário do Centro Comercial Alegro Castelo Branco, a divulgar
o seu nome para quaisquer fins de informação do presente
passatempo, sem que isso lhe dê direito a qualquer compensação.
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l. Para qualquer informação adicional os Clientes poderão contactar o
Centro Comercial Alegro Castelo Branco, através dos contactos
disponíveis em www.alegro.pt
6 Prémios de Participação
a. Existem 3 prémios:
•

1º Lugar: Lugar: 50€ em Cartão Oferta Alegro +30€ em Cartão
Autódromo Virtual;

•

2º Lugar: 1 Voucher Duplo Cinema + Jantar + 2 partidas de
Bowling + 10€ em Cartão Oferta Alegro

•

3º Lugar: 1 Voucher Duplo Cinema + Jantar + 2 partidas de
Bowling

b. Os vencedores serão contactados por mensagem privada, por
forma a combinar data e local de levantamento do prémio.

Castelo Branco, Março de 2018
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