Alegro Alfragide
Regulamento de Campanha
Caça ao Ovo - Páscoa
A Alegro Alfragide – Gestão e Exploração de Centros Comerciais, SA, entidade
gestora do Alegro Alfragide com sede na Rua Travessa Teixeira Júnior, nº 1, 1300553 Lisboa, com NÚMERO ÚNICO DE PESSOA COLETIVA 513 211 390, vai levar a efeito,
de 15 a 21 de Abril, uma campanha que denominou de ”Caça ao Ovo” na qual, em
conjunto com a Multicenco, Estabelecimentos Comerciais SA, entidade gestora do
Alegro Alfragide, Castelo Branco , Setúbal, Galerias Comerciais Jumbo e Fórum Sintra e
Montijo, com sede na Rua Travessa Teixeira Júnior, nº 1, 1300-553 Lisboa, com
NÚMERO ÚNICO DE PESSOA COLETIVA 500 232 318, irá oferecer vários prémios por dia
durante a campanha, resultando num peddy-paper de Páscoa pelo centro. A presente
campanha obedecerá às condições que a seguir se indicam:
1. A campanha destina-se a todos os Clientes, com idade superior a 18 anos, que se
inscrevam na ação “Caça ao Ovo” no Balcão de Informações do Centro Comercial
Alegro Alfragide, no período compreendido entre os dias 15 a 21 de Abril , durante o
seu horário de funcionamento1).
1.1

A participação nesta campanha obriga à aceitação integral do presente
regulamento;

1.2

Para participar nesta campanha, o Participante tem de aceitar o registo da
sua participação e fornecer os seguintes dados: nome, NIF, telefone e
endereço de e-mail.

1.3

Os Clientes que pretendam participar na campanha desde já reconhecem,
adicionalmente e para todos os efeitos, o direito de a Organização (leia-se
entidade gestora dos Centros Comerciais promotores da ação) poder, em
qualquer altura, alterar no todo ou em parte o presente regulamento,
obrigando-se a, nesses casos, tornar explícitas as alterações introduzidas,
quer no presente documento como no local junto à Campanha.
1)

Horário de Funcionamento:
De 2ªF a 5ªF, domingos e feriados das 10H00 às 23H00
De 6ªF a sábado e vésperas de feriado das 10H00 às 24H00
*Dia 21 de Abril das 10h00 às 20h00

2. Para participar na campanha, os participantes deverão dirigir-se ao balcão de
informações localizado no Piso 0 e efetuar a inscrição na Caça ao Ovo do Centro
Comercial Alegro Alfragide.

3. Podem participar nesta campanha todos os Clientes, com idade superior a 18 anos,
que efetuem a inscrição no Balcão de Informações.
3.1. Não há limite de inscrições.

3.2. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 13 de Abril.
3.3. Menores de 18 anos terão de se fazer acompanhar por um adulto para
proceder à inscrição;
3.4. A campanha estará assente na divulgação de pistas diárias através de envio de
SMS por parte do Alegro Alfragide.
3.4.1. Apenas serão tidos em conta os contatos telefónicos dos participantes que
efetuarem o registo no Balcão de Informações.
4. Os prémios a atribuir são oferecidos pelos lojistas e parceiros do Alegro Alfragide que
aderirem à campanha.
4.1. Caso, por motivos de força maior algum dos prémios possa estar indisponível
para entrega imediata, o participante será informado acerca do procedimento
para levantar o seu prémio posteriormente.
5. A entrega dos prémios será feita da seguinte forma no Balcão de Informações:
5.1. Os vencedores, ou seus representantes, são obrigados a preencher uma
declaração de recebimento de prémio com menção de nome completo, NIF e
contacto telefónico e assinatura do premiado.
5.2. Serão considerados vencedores os primeiros clientes a encontrarem os ovos
escondidos no centro e a apresentarem os mesmos no Balcão de Informações.
Será necessário que cumpram os requisitos básicos de participação na
campanha para poderem ganhar os prémios, tais como a apresentação do
documento de identificação, a confirmação da inscrição e a apresentação da
mensagem enviada com as pistas do dia.
5.3. Ao preencher estes dados o Cliente autoriza expressamente a Alegro Alfragide
– Gestão e Exploração de Centros Comerciais, SA e a Multicenco,
Estabelecimentos Comerciais SA a proceder ao tratamento, por meio
informático ou automatizado, dos dados pessoais cedidos para efeitos de ações
de marketing das empresas do Grupo Auchan, e promoção de produtos e
serviços, autoriza igualmente o uso dos referidos dados para comunicações
electrónicas via SMS, MMS e/ou e-mail que tenham origem na Alegro Alfragide
– Gestão e Exploração de Centros Comerciais, SA e Multicenco,
Estabelecimentos Comerciais SA ou nas empresas do Grupo Auchan.

6. Não obstante, o previsto no ponto 5 supra, caso os participantes não estejam na
posse do seu documento de identificação no dia da participação, devem reclamar o
prémio no prazo máximo de 8 (oito) dias seguidos, a contar da data da participação,
no Espaço de Promoção diariamente dentro de horário de funcionamento do mesmo.
Não serão entregues quaisquer prémios sem o cumprimento das formalidades
mencionadas em 9.
Caso os prémios não sejam reclamados no prazo mencionado, o participante perde
direito ao mesmo e o prémio volta a ser novamente integrado para extração durante
o período de duração da campanha.

7. Participações:
Não está autorizada a participação dos Colaboradores da Alegro Alfragide e da
Multicenco assim como seus cônjuges, descendentes ou ascendentes, Lojistas do

Centro Comercial Alegro Alfragide e respetivos funcionários e colaboradores de
empresas prestadoras de serviços residentes, entenda-se Segurança / Manutenção
/ Limpeza.
A participação é interdita a pessoas com idade inferior a 18 anos, pessoas coletivas
ou semelhantes.
8. A comunicação da dinâmica presente no regulamento será realizada nos diversos
suportes de comunicação do Alegro Alfragide. O regulamento completo estará
disponível para consulta no Balcão de Informações, no Espaço de Promoção no
horário de funcionamento do mesmo e no site www.alegro.pt.

Outras condições:
- O Alegro Alfragide reserve-se o direito de alterar a lista de prémios em caso de quebra
de stock ou outro imprevisto.
- 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, 10 de Abril de 2019,
A Administração do Alegro Alfragide

