1 A organização do evento recomenda e preza acima de tudo a troca de cromos entre os colecionadores.
A iniciativa do arquivo de cromos dá igualmente possibilidade de troca e aceita os cromos que não
existam no arquivo/organização ou que apenas existam em pequenas quantidades.
Todos os cromos que sejam mais frequentes/vulgares não são aceites para troca com o arquivo pois não
3 existe procura dos mesmos por parte de outros colecionadores e a sua aceitação viciaria o arquivo e em
nada beneficiava quem a ele recorre (os colecionadores).
Quando as possibilidades de troca se esgotem com o arquivo, podem ser cedidos cromos a troco de uma
simbólica contribuição/doação voluntária e dependendo do tipo de cromos (normalmente recomenda-se
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entre 0,10€ e 0,20€ para cromos) / (entre 0,20€ a 0,40€ para cartas) / (caso a caso outros colecionáveis).
Para que esta troca se efetua o colecionador tem de aceitar as condições de doação ao arquivo.
O Arquivo de cromos / organização do evento pode recusar a troca sempre que a mesma não vá de
5 encontro ao lema do arquivo no sentido de conseguir ajudar o maior número de colecionadores.
2

A organização do evento bem como o Centro Comercial não é responsável por outro tipo de troca que
possa existir entre os colecionadores presentes no evento.
As trocas entre os colecionadores presentes no evento devem ser feitas, apenas usando cromos/cartas
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como objecto de troca. Qualquer desrespeito pelas regras do regulamento podem levar a segurança do
Centro Comercial a atuar de forma a sensibilizar, inicialmente, ou em último recurso fazer respeitar os
regulamentos internos do Centro Comercial.
As trocas entre colecionadores representam em média mais de 90% das trocas totais feitas durante o
7 evento, cumprindo assim o obejtivo do evento, que se traduz num encontro de colecionadores, que se
entreajudam para conseguirem completar as suas coleções.
8 A leitura e a aceitação do regulamento é obrigatória para participar no evento. Obrigado.
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