Regulamento
Passatempo

“Dia do Pai Alegro – Gincana em
Forma”
no Alegro Alfragide

O ALEGRO ALFRAGIDE – GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE CENTROS 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,
no dia 17 e 18 de março, no Centro Comercial Alegro Alfragide, o
passatempo “Dia do Pai Alegro – Gincana Parque em Forma Decathlon”, de
acordo com as seguintes normas:
1. Introdução
O presente regulamento destina-se a disciplinar a forma de participação e
funcionamento do passatempo “Dia do Pai Alegro – Gincana Parque em Forma
Decathlon”, realizada pelo Centro Comercial Alegro Alfragide em parceria com o
Parque em Forma Decathlon, e que tem por objetivo atribuir prémios às
melhores duplas de pais e filhos de cada escalão definido (total 3).
2. Participantes
Clientes do Centro Comercial Alegro Alfragide, entre os 3 e os 14 anos
que participem acompanhados por um familiar de 1º grau (entenda-se pai,
mãe, avô/ó, tio/a, primo/a) maiores de 18 anos.

3. Aceitação do Regulamento
Faz-se obrigatória a leitura deste regulamento para efeitos de participação. A
participação neste passatempo está condicionada à aceitação integral do
presente regulamento.
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
Centro Comercial Alegro Alfragide poder, em qualquer altura, alterar no todo ou
em parte o presente regulamento, obrigando-se a, nesses casos, tornar
explícitas as alterações introduzidas.
5. Acesso à atividade
1.1 - O acesso à atividade está reservado a todos os clientes que durante o
fim de semana de 17 e 18 de Março entre as 15h00 e as 17h00 visitem o
Alegro Alfragide e se dirijam à praça principal manifestando a intenção de
participar na Gincana.
1.2 - Para participar, a dupla deverá inscrever-se junto dos animadores da
ação preenchendo a respetiva ficha de inscrição.
1.3 – Os participantes menores deverão ter entre 3 e 14 anos e estarem
acompanhados por um familiar de 1º grau (entenda-se pai, mãe, avô/ó, tio/a,
primo/a) maior de 18 anos.
6. Dinâmica Gincana
2.1 – Consiste em realizar uma gincana com várias atividades utilizando
diferentes materiais, como o tiro com arco, andar de trotineta, raquete de
ténis, corda de saltar entre outros
2.2 – O filho e o pai realizam a gincana alternadamente.
2.3 – Escalões: As duplas de Pai/Filho serão divididas por escalões:
2.1.1 – Dupla com Filho dos 3 aos 5 anos;
2.1.2 – Dupla com Filho dos 6 aos 9 anos;
2.1.3 – Dupla com Filho dos 10 aos 14 anos;

4. Classificação
4.1 – A dupla vencedora é a que conseguir terminar a gincana em menor
tempo que as restantes e conseguir a maior pontuação.
4.2 – O tempo final é a soma do tempo de realização do Filho mais o do Pai.
4.3 – Em caso de empate, a dupla vencedora será a que tiver o Filho com
menor idade
(ano/mês/dia).

5. Prémios
5.1 Ao participar no passatempo “Dia do Pai – Gincana em forma” fica habilitado
a ganhar os seguintes prémios:
Cartão Oferta Alegro 50€ + Aula de deslize na Decathlon Amadora* + Voucher
Cinema+LoginLasertag (6 pessoas)
5.2 – Será premiada a melhor dupla de cada escalão: 3 aos 5 anos; 6 aos 9
anos; 10 aos 14 anos.
5.3 As duplas vencedoras serão reveladas e contactadas no dia 20 de março,
terça-feira.
5.4 Os prémios deverão ser levantados no balcão de informações do centro
comercial Alegro Alfragide até dia 25 de março.
5.5 Será necessário a apresentação do cartão de cidadão para levantamento do
prémio.

6. Especificidade dos prémios:
6.1 Aula de deslize Decathlon: A aula de deslize na Decathlon Amadora é válida
até dia 31 de Março (segunda a sexta das 14h00 às 19h00). As marcações
deverão ser realizadas presencialmente na receção do parque, via telefone 214
706 725 e\ou através de parque.amadora@decathlon.com. As marcações serão
validadas consoante disponibilidade do serviço.
6.2 Cartão Oferta Alegro: 1 ano de validade após a data do carregamento.
6.3 Voucher Cinema+Loginlasertag: 1 ano de validade. Válido de segunda a
sexta (feriados não incluídos). Após aquisição do voucher, o cliente deve
contactar o Login Lasertag para confirmar a sua marcação e o horário que
pretende, antes de se dirigir ao local. Contacto: 21 418 2317

7. Direitos e Deveres dos Participantes
7.1 - Direitos dos Participantes:
7.1.1- Ser tratado com respeito, tolerância e dignidade por parte
de todos os intervenientes das atividades
7.1.2- Ver garantida a sua segurança no interior das instalações
nos horários e espaços para si estipulados;
7.1.3- Usufruir de momentos de bem-estar e convívio com todos
os participantes da atividade.
7.2 - Deveres dos Participantes:
7.2.1- Tratar sempre com respeito, tolerância e dignidade todos os
participantes;
7.2.2- Usar os materiais da atividade apenas com a autorização dos
monitores e nos espaços indicados para tal;
7.2.3- Respeitar as regras de segurança e higiene, sendo por isso
obrigatório o uso de equipamento apropriado;
7.2.4- Os participantes devem utilizar da forma mais adequada os
materiais e instalações à sua disposição. Caso danifiquem material ou
equipamento por uso inadequado, serão responsabilizados.
8. Comportamento dos Participantes
9.1 - Caso se verifique um mau comportamento ou incumprimento dos deveres
por parte dos participantes no decorrer da atividade, a coordenação da mesma
reserva-se ao direito de excluir os participantes.
9. Casos Omissos
10.1 - O presente regulamento encontra-se subordinado a todas as disposições
que constam do Regulamento Geral do Alegro e Parque Em Forma – Decathlon
10.2 - A resolução de casos omissos ou dúvidas surgidas no âmbito de aplicação
do presente regulamento são da competência do Alegro e Parque em Forma –
Decathlon

10. Prestação do Serviço
11.1

A IAPAT, Estabelecimentos Comerciais S.A não se responsabiliza por
qualquer problema no serviço prestado.
Alfragide, 5 de março de 2018

