Regulamento
Passatempo “Desfile de Carnaval”
O Alegro Alfragide, 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 “Desfile de Carnaval”, com a atribuição de prémios aos cinco primeiros lugares, nos termos e
condições que descrevemos nos seguintes itens:
1.

Datas de Realização

O passatempo acima referenciado decorrerá no seguinte período:
Dia 5 de março, às 16h (para menores de 14 anos), na praça principal do Centro Comercial Alegro
Alfragide.
2. Condições de Participação
- O passatempo destina-se a todas as pessoas, com idade inferior a 14 anos que se dirijam mascarados à
praça principal do Alegro Alfragide, procedam à inscrição e “desfilem” diante de um júri que atribui uma
pontuação;
- O “desfile” decorre por ordem de inscrição;
- Inscrições para o desfile apenas podem ser feitas no próprio dia da ação – 5 de março de 2019
- O número de inscrições é limitado a 100;
- O júri avaliará não só a máscara como também a forma de a encarnar na “passerelle” a(s) personagem(ns);
- Em caso de empate por pontos, cabe ao júri a decisão final do vencedor;
- A participação pode ser individual ou em grupo;
- As crianças terão de se fazer acompanhar por um adulto para proceder à inscrição;
- O vencedor é revelado assim que o júri deliberar a votação, o que ocorrerá dia 5 de março, no final do
desfile. Os prémios são atribuídos de imediato aos vencedores;
- Serão atribuídos prémios aos cinco primeiros classificados;
- Os vencedores, ou seus representantes, são obrigados a preencher uma declaração de recebimento de
prémio;
- No caso de haver menos de 5 participações, e de nenhuma máscara ter uma qualidade mínima aceitável, o
Alegro Alfragide reserva-se no direito de não atribuir os prémios.

ADVERTÊNCIA
- Pede-se aos encarregados de educação dos menores participantes que se certifiquem que o passatempo é
adequado às características psicológicas das suas crianças. O Alegro Alfragide adverte para o facto deste
passatempo poder ferir a suscetibilidade das crianças mais sensíveis.

Prémios de Participação*:

TOP 5
Free Voucher BOUNCE
Voucher 15€ FNAC
Fábrica de Partidas SCIENCE4YOU
Voucher e Kit Festa MYCAKE
Jogo Surpresa DEVIR
Livro "Jogos no Circo" DIDATIC
Kit Pinturas Faciais PAPAGAIO SEM PENAS
Voucher 20€ DREAMY
Voucher HIPPOTRIP
Prémio Surpresa FOOTLAB
Artigos de Colagem PRITT
Mini-Tabela de Basquetebol DECATHLON
Para todos os participantes
Vouchers 2FOR1 BOUNCE
Coroas DREAMY
*O Alegro Alfragide reserve-se o direito de alterar a lista de prémios em caso de quebra de stock ou outro
imprevisto.

Outras condições:
- Qualquer participante aceitará, desde logo, autorizar o Alegro Alfragide, 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 do 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;
- A participação neste passatempo significará, por parte dos participantes, a integral aceitação do presente
regulamento.

Alfragide, 25 de Fevereiro de 2019,
A Administração do Alegro Alfragide

