
 

 

 

Regulamento do passatempo QUIZZ DA PÁSCOA 

 

O Espaço Mais Grijó, com sede na Rua Fonte Branca 380, 4415-470 Grijó, Vila Nova de Gaia, 

telefone 227 446 030, vai levar a efeito, a partir de 19 de março de 2018 até 31 de março de 

2018, um passatempo que denominou de “QUIZZ DA PÁSCOA”, com as seguintes regras: 

 

1. O Passatempo está aberto ao público em geral, excluindo: 

a) Sócios, administradores e funcionários da entidade promotora do evento; 

b) Sócios, administradores e funcionários das lojas do Espaço Mais Grijó, assim 

como seus familiares diretos. 

c) Sócios, administradores e funcionários dos prestadores de serviços do Espaço 

Mais Grijó. 

d) Menores de 18 anos. 

 

2. Regras de Participação: 

a) Um talão de compra de valor igual ou superior a 20€, dá direito a um cupão de 

participação, a ser entregue pelos lojistas aderentes do Espaço Mais Grijó. 

b) Caso o talão de compra seja inferior a 20€, o cliente poderá acumular talões de 

valor inferior até fazer o total de 20€. 

c) Os participantes deverão responder às 3 questões do cupão, criar uma frase 

com as palavras “Espaço Mais Grijó” e “Páscoa” e preencher com os seus dados 

pessoais. 

d) Depois de preenchido, o cupão deve ser inserido na tômbola juntamente com 

os talões de compras no valor de 20€, devidamente agrafados. 

e) Só são considerados válidos os cupões legíveis, devidamente preenchidos e com 

os talões agrafados.  

f) Só são considerados para a escolha dos premiados os cupões com as três 

respostas corretas e a respetiva frase. 

 

3. Prémio 

a) Dos cupões de participação com as três respostas corretas, com a frase que 

inclui as palavras “Espaço Mais Grijó” e “Páscoa” e os dados legíveis, serão 

selecionados os 3 cupões com as frases mais originais. 

b) A decisão do júri é final e inapelável. 



c) Os vencedores serão anunciados na página de Facebook do Espaço Mais Grijó e 

serão contactados via telefone a partir do dia 2 de abril de 2018, com as 

instruções para levantarem o prémio até ao dia 19 de abril de 2018. 

d) Cada um dos três vencedores, irá receber 10 vales de 10€, perfazendo no total 

um prémio de 100€ em compras, que poderão utilizar em qualquer uma das 

lojas aderentes do Espaço Mais Grijó. 

e) Cada vale deve ser usado numa compra igual ou superior a 10€. 

f) Os vencedores terão de utilizar os vales até ao dia 19 de abril. 

g) Caso algum dos prémios não seja reclamado ou utilizado dentro dos prazos 

estipulados o vencedor perde o direito ao prémio. 

 

4. Disposições Gerais 

a) A participação neste passatempo supõe a aceitação expressa deste 

regulamento. Os possíveis casos omissos, assim como qualquer outra questão 

relacionada com o decorrer do passatempo, serão apreciados e decididos, de 

modo inapelável, pela entidade promotora do passatempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


