REGULAMENTO
PASSATEMPO
“Chega ao NOS Alive em Grande Estilo carocha”
Alfragide, 19 de junho 2017
O

ALEGRO

ALFRAGIDE

–

GESTÃO

E

EXPLORAÇÃO

DE

CENTROS

COMERCIAIS, S.A., com o número de identificação de pessoa coletiva nº
513 211 390, entidade gestora do Alegro Alfragide, com sede na Travessa
Teixeira Júnior, nº 1, 1300-553 Lisboa, vai levar a efeito um passatempo
que visa oferecer transporte de ida (sentido Alegro Alfragide  Passeio
Marítimo de Algés) num carocha descapotável nos dias 6, 7 e 8 de julho
para o festival de música NOS Alive 2017, nos termos e condições que
descrevemos nos seguintes itens:
1. Introdução
O presente regulamento destina-se a disciplinar a forma de participação e
funcionamento da supra citada atribuição de transporte de ida (sentido
Alegro Alfragide  Passeio Marítimo de Algés) para o festival em carochas
descapotáveis nos dias 6, 7 e 8 de julho. O passatempo decorre entre as
16.00 e as 19.00 horas dos dias 6, 7 e 8 de julho de 2017 no centro
comercial Alegro Alfragide.
2. Participantes
Clientes do Centro Comercial Alegro Alfragide, maiores de 16 anos de idade,
portadores de bilhete para o NOS Alive 2017 que tenham efectuado
compras no valor mínimo de 5€ nas lojas autorizadas do Centro Comercial
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Alegro Alfragide e que vençam um dos desafios que decorrem na área
exterior do centro junto à zona de partida do autocarro Alegro NOS Alive.
3. Aceitação do Regulamento
Faz-se obrigatória a leitura deste regulamento para efeitos de participação.
A participação nesta ação está condicionada à aceitação integral do
presente documento. Os Clientes que pretendam participar na ação desde
já reconhecem, adicionalmente e para todos os efeitos, o direito de a
entidade proprietária da gestão poder, em qualquer altura, alterar no todo
ou em parte o presente regulamento, obrigando-se a, nesses casos, tornar
explícitas (no local onde decorre a ação) as alterações introduzidas.

4. Prémio
Ao participar no passatempo “Chega ao NOS Alive em Grande Estilo carocha” fica habilitado a ganhar um dos seguintes prémios:


Caso o participante seja considerado vencedor do desafio em que
participou - 1 viagem de ida com direito a 2 acompanhantes num
carocha descapotável até ao recinto do NOS Alive. No total serão
feitas 48 viagens a atribuir no total dos 3 dias do passatempo,
resultando em 16 viagens diárias. Mediante as condições de trânsito,
poderão ocorrer mais ou menos viagens que o estipulado. O Alegro
Alfragide não se responsabiliza por quaisquer atrasos ou avarias nas
viaturas que possam ocorrer.



Prémio de participação atribuído a todos os participantes no desafio Brindes Alegro (power banks, óculos de sol, leques, fitas para o
telemóvel e acessórios para o cabelo). Cabe ao Cliente escolher o
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prémio que pretende mediante os que estejam disponíveis no
momento.

5. Condições de Participação
a) A ação destina-se a todos os Clientes portadores de bilhete para o NOS
Alive 2017 que tenham efectuado, no próprio dia, compras de valor igual
ou superior a 5€ nas lojas autorizadas do Centro Comercial Alegro
Alfragide e que participem nos desafios que vão decorrer no Centro
Comercial Alegro Alfragide, na zona exterior junto à zona de partida do
autocarro Alegro NOS Alive e que queiram ganhar uma boleia de ida
para o festival num carocha descapotável.
b) Só serão considerados válidos os talões que tenham a data do próprio
dia da participação.
c) Para efeitos de participação serão aceites talões de todas as lojas do
Centro Comercial Alegro Alfragide, com exceção dos talões de compras
efetuadas

nas

temporários

lojas

(Aloma,

Jumbo, Box, Jumbo
Consciência

Cósmica,

Pet Shop e

quiosques

Combinações

Perfeitas,

Tupperware e outros que possam estar em funcionamento por um
período limitado de tempo).
d) Cada talão só será considerado para uma participação.
e) É permitida a acumulação de talões (ex. um talão de uma loja no valor
de 2€ + um talão de outra loja no valor de 3€), desde que todas
compras tenham sido efetuadas nas lojas autorizadas, no período da
ação, e que o total das compras perfaça pelo menos 5€.
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f) Para validar a sua participação o cliente deverá dirigir-se aos promotores
que se encontram no espaço onde decorre a ação, durante o período de
funcionamento da mesma, e apresentar o talão ou os talões de compras
efetuadas nas lojas autorizadas, bem como o respetivo documento de
identificação e efetuar o preenchimento da folha de registo, fornecendo
os dados indicados no ponto h.
g) A validação da participação implica que o Cliente aceite carimbar os
talões que utilizou para participar, sendo que os talões carimbados não
podem ser alvo de devolução – apenas são válidos para efeitos de troca
e mediante as normas da loja. Ou seja, os talões não são remíveis em
dinheiro após a sua validação para efeitos desta campanha.
h) Os Clientes que queiram participar nesta campanha aceitam fornecer os
seguintes dados: nome, número de telefone, número de cartão de
cidadão, NIF e e-mail. Os dados recolhidos poderão ser posteriormente
utilizados pelo Alegro Alfragide, Multicenco e Grupo Auchan para
divulgação de outras campanhas, salvo manifestação de vontade
expressa em sentido contrário por parte do Cliente aquando do
fornecimento dos dados.
i) A apresentação do referido talão/talões e a validação da participação
apenas garante o acesso ao desafio, não à boleia de carocha. A boleia de
carocha será atribuída a quem cumpra com sucesso um dos seguintes
desafios:
Desafio 1 – Jogar uma partida de matraquilhos na mesa disponibilizada
para o efeito no espaço da ação e ser o primeiro a marcar golo na baliza
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adversária. Para a realização da partida de matraquilhos é obrigatória a
existência de pelo menos 2 equipas composta por 1 ou 2 jogadores.
Desafio 2 – Cumprir o desafio “flip the bottle”, que consistirá em atirar
uma garrafa com água, disponibilizada pela organização, segurando-a
pelo gargalo, conseguindo que esta dê uma volta de 360º na vertical,
conseguindo que a mesma caia de pé em cima da mesa disponível para
o efeito. O desafio “flip the bottle” será realizado individualmente e o
participante tem um máximo de 5 tentativas.
j) Os vencedores dos desafios têm a opção de se fazer acompanhar de
mais 2 pessoas na viagem de carocha.
k) O Carocha descapotável apenas levará o premiado e mais 2 pessoas
escolhidas por este numa única viagem de ida, no trajeto Alegro
Alfragide (local de partida junto aos autocarros gratuitos para o NOS
ALIVE)/ Recinto NOS ALIVE (zona autorizada pela organização).
l) O transporte para o festival no carocha descapotável decorre entre as
16h00 e as 19h00 dos dias 6, 7 e 8 de julho de 2017.
m) A responsabilidade por todo o serviço de transporte na supra citada
viatura decorre por conta da mesma, não podendo o Alegro Alfragide ser
responsabilizado por qualquer anomalia do serviço;
n) O Alegro Alfragide apenas se responsabiliza pelo percurso Alegro
Alfragide – Recinto Nos Alive. As restantes deslocações estão a cargo do
vencedor, que poderá regressar ao Alegro Alfragide nos autocarros
gratuitos que efetuam o serviço Alegro Alfragide > NOS Alive > Alegro
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Alfragide, devendo para tal ser solicitada a pulseira de acesso ao referido
autocarro no momento da entrega do prémio.
o) Os custos de eventuais danos causados de forma deliberada (ou outra)
pelo premiado e os seus 2 amigos na viatura serão imputados aos
mesmos.
p) O atraso ou não comparência no local e hora indicadas faz com que o
premiado e os seus amigos percam o direito à totalidade do prémio
(viagem).
q) Será negada a entrada na viatura a pessoas que estejam ou aparentem
estar alcoolizadas ou sob efeito de qualquer tipo de drogas.
r) O premiado terá que apresentar obrigatoriamente o seu cartão de
cidadão (ou em alternativa o seu bilhete de identidade ou outro
elemento identificativo) e o seu cartão de contribuinte.
s) A entrada no festival está sujeita às regras da Organização, o Alegro
Alfragide não se responsabiliza por qualquer questão após a chegada da
viatura de transporte ao Recinto NOS ALIVE.

6. Entrega dos prémios:
a) Brinde Alegro – o brinde é entregue no imediato no espaço da
promoção;
b) Boleia carocha 1+2 pessoas – será entregue ao vencedor, no espaço da
ação, um bilhete que dá acesso a uma viagem de ida num carocha
descapotável para o festival. A apresentação do bilhete só é válida

CENTRO COMERCIAL ALEGRO ALFRAGIDE
Av. Dos Cavaleiros nº60, 2790-045, Carnaxide
Tel. (+351) 21 712 54 03 |geral.alegro.alfragide@auchan.pt | www.alegro.pt
CA 310/2016

no dia e hora indicados no bilhete, após essa hora o bilhete deixa
de ser válido e o vencedor perde todo o direito ao prémio ganho.
c) O passatempo decorre durante os dias 6, 7 e 8 de julho entre as 16h00
e as 19h00. Caso a atribuição do limite de viagens de cada dia seja
atingida antes das 19h00 a mecânica do passatempo assume as mesmas
regras, com a exceção de que os prémios são unicamente os Brindes
Alegro.
d) Cabe unicamente ao Cliente solicitar às promotoras informações do
número de viagens no carocha descapotável que estão ainda por
atribuir. O Alegro não se responsabiliza por informações relativas ao
stock que não sejam as transmitidas pelas promotoras.
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