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– PASSATEMPO –

NATAL DA AEPVZ 2022

INFORMAÇÕES RELEVANTES

Objetivo:

O “Passatempo - Natal da AEPVZ 2022” é uma iniciativa da AEPVZ –

Associação Empresarial da Póvoa de Varzim. Este evento tem como objetivo estimular e

impulsionar o comércio tradicional de proximidade, incentivando os consumidores a

realizarem as suas compras natalícias no comércio local.

Datas:

Início: 26 de novembro de 2022;

Término: 08 de janeiro de 2023.

Condições de participação:

Todos os estabelecimentos de comércio do concelho da Póvoa de Varzim podem

aderir a esta iniciativa, devendo, para o efeito, adquirir o “Kit de Natal”, na sede da

AEPVZ, onde serão devidamente informados das condições de adesão, recebendo o

respetivo regulamento e senhas de participação.

Local:

- A referida senha devidamente preenchida, em letra legível, deverá ser colocada

numa tômbola, sita na Praça do Almada, n.º 26, Póvoa de Varzim, de forma a

proceder-se, posteriormente, ao seu sorteio.

Contactos com os vencedores:

- Os vencedores serão contactados pela AEPVZ telefonicamente para o contacto

telefónico inserido no talão premiado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis

seguintes à data do sorteio, de forma a designar data e hora para a entrega do prémio.
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- Serão feitas até 03 (três) tentativas de contacto telefónico, em períodos

diferentes. No caso de as 03 (três) tentativas não serem bem sucedidas, o vencedor

perderá automaticamente o direito ao prémio que reverterá a favor de uma entidade de

cariz social.

- Os prémios só poderão ser levantados pelos próprios premiados, munidos de

um documento de identificação válido, devendo assinar uma declaração de receção do

referido prémio.

- Se durante o sorteio, for retirada uma senha de participação que não esteja preenchida

em conformidade com o anteriormente exposto, a mesma será inutilizada e

proceder-se-á à extração de uma nova senha.

Prémios a atribuir:

Os prémios a atribuir serão:

1. Viagem para duas pessoas à Madeira em regime de meia pensão (5 dias) (inclui 2

bilhetes de avião de ida e volta e inclui estadia);

2. iPhone 14 PRO;

3. Hotel com jantar e circuito SPA para 2 pessoas (4 dias);

4. Hotel com jantar incluído para 2 pessoas, no Hotel S. Félix (1 noite);

5. Voucher no valor de 200,00€ - Excellence Corpus;

6. Voucher no valor de 150,00€ - Opticalia;

7. Voucher no valor de 100,00€ - Ourivesaria Tavares;

8. Voucher no valor de 75,00€ - Lima’s Desporto;

9. Voucher no valor de 50,00€ no Restaurante Zé das Letras;

10. Voucher no valor de 25,00€ - AutoFurtado.

- O sorteio irá realizar-se na referida Praça do Almada, n.º 26, Póvoa de Varzim,

no dia 8 de janeiro, em horário a confirmar e divulgar. Será realizado publicamente, na

presença das forças de segurança competentes e transmitido em direto através das redes

sociais da AEPVZ.
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