Regulamento
“Momentos Alegro”

A Multicenco, com sede na Rua Travessa Teixeira Júnior, nº1, 1300-533 Lisboa, pessoa coletiva nº
500 23 23 18, vai levar a efeito, mensalmente, no Centro Comercial Alegro, no Centro Comercial
Alegro Castelo Branco, a ação “Momentos Alegro”, com a oferta de bilhetes para espetáculos
realizados pela Cultura Vibra, a decorrerem no Cine-Teatro Avenida de Castelo Branco: nos
seguintes termos e condições:
1. Os primeiros Clientes a apresentarem talões de compra no Balcão de Informações do
Centro Comercial Alegro Castelo Branco ganham bilhetes para um espetáculo a ser
comunicado na agenda.
2. Serão válidos talões de compra de todas as lojas do Centro Comercial Alegro Castelo
Branco, exceto Hipermercado Jumbo e Box.
3. Serão válidos talões de compra de valor igual ou superior a 5€.
4. A apresentação dos talões de compra deverá verificar-se no período compreendido entre
as 10h00 e as 22h00, do dia da campanha.
5. A participação só é aceite caso os talões de compra tenham a data do próprio dia da
participação, entenda-se das 10h00 às 22h.
6. O Cliente que queira participar nesta campanha tem de aceitar fornecer os seguintes
dados: nome, morada, telefone, email e NIF.
7. O Cliente que queira participar na campanha tem de aceitar carimbar os talões que
utilizou para participar.
8. O Cliente que queira participar na campanha tem de aceitar que os talões carimbados não
podem ser objeto de reembolso, ou seja, os talões não são remíveis em dinheiro após a
sua validação para efeitos deste passatempo. Contudo, mediante as condições de troca da
loja, é sempre possível fazer trocas mediante a apresentação dos mesmos nas respetivas
lojas.
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9. Está condicionada a participação do mesmo Cliente a uma única vez por dia, aquando do
dia de oferta de bilhetes.
10. Caso os bilhetes não se encontrem disponíveis à data de entrega, o Cliente premiado tem
de aceitar efetuar o levantamento posterior a esta data, no Alegro Castelo Branco, no dia
a indicar pelo Centro Comercial.
11. Está interdita a participação dos Colaboradores das entidades envo9lvidas (Centro
Comercial Alegro), Lojistas e colaboradores de empresas prestadoras de serviços
residentes, entende-se por Segurança / Manutenção / Limpeza.
12. Os Clientes que pretendam participar na ação desde já reconhecem, adicionalmente e
para todos os efeitos, o direito de a Organização poder, em qualquer altura, alterar no
todo ou em parte o presente regulamento, obrigando-se a, nesses casos, tornar explicitas
as alterações introduzidas.
13. A participação nesta ação está condicionada à aceitação integral do presente regulamento.
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