REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO CARTÃO DE FIDELIZAÇÃO DOS
“DOMINGUINHOS”
1.

Os “Dominguinhos” do MAR Shopping Matosinhos inserem-se na programação infantil
do MAR Shopping Matosinhos e promovem atividades lúdico-pedagógicas, entre as
quais se podem encontrar teatros de fantoches, horas do conto, ateliers educativos e
de artes plásticas, oficinas de educação ambiental;

2.

A programação dos “Dominguinhos” surge da parceria com a Catavento, empresa
incubadora de indústrias criativas da Fundação de Serralves, que se dedica a projetos
educativos.

3.

Os “Dominguinhos” decorrem em todos os domingos, de janeiro a dezembro de 2019,
das 11h às 12h30, no corredor de moda infantil do piso 0;

4.

As atividades dos “Dominguinhos” são de acesso gratuito, limitadas ao n.º de lugares
disponíveis de acordo com o âmbito de cada ação, e destinadas a todos os clientes do
MAR Shopping Matosinhos com idade superior a 3 (três) anos e inferior a 8 (oito) anos;

5.

A

programação

anual

dos

“Dominguinhos”

pode

ser

consultada

em

www.marshopping.com ou no Balcão de Informações do MAR Shopping Matosinhos,
no Piso 0.
6.

A programação dos “Dominguinhos” poderá ser revista a qualquer momento pela
Administração do MAR Shopping Matosinhos, sem necessidade de aviso prévio;

7.

Todas as atividades são acompanhadas por monitoras especializadas, porém o
responsável pela criança deverá permanecer junto do espaço em que decorre a ação,
sem abandonar o espaço;

8.

No âmbito da ação dos “Dominguinhos” existe um cartão de fidelização que vai premiar
as crianças mais assíduas nas atividades com brindes “Dominguinhos”. O cartão
poderá ser obtido junto do espaço das atividades ou no Balcão de Informações do MAR
Shopping Matosinhos, no Piso 0, até ao limite do stock existente nos locais referidos:
a. O cartão é constituído por 15 espaços, sendo que cada espaço representa
uma atividade semanal dos “Dominguinhos”;
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b. Sempre que a criança participe numa atividade, deverá dirigir-se no final da
respetiva atividade (apenas aos domingos, entre as 11h30 e as 13h00 do
dia a que a atividade se refere) ao Balcão de Informações do MAR Shopping
Matosinhos, e solicitar à colaboradora aí presente que carimbe a sua
presença no seu cartão;
c. Ao completar 5 carimbos a criança recebe um Lápis “Dominguinhos” e ao
completar 15 carimbos, uma T-Shirt “Dominguinhos”;
d. O cartão dos “Dominguinhos” pode ser carimbado até 23 de dezembro de
2019 e é válido, para efeitos de obtenção de brinde de acordo com os
patamares existentes e supra indicados, até 30 de dezembro de 2019 ou até
ao limite de stock de brindes disponível;
e. Os

brindes

oferecidos

no

âmbito

desta

ação

(Lápis

e

T-Shirt

“Dominguinhos”) são limitados ao stock existente, não havendo lugar à
atribuição de qualquer brinde após ser atingido o stock, mesmo que este
termine antes do dia 30 de dezembro de 2019;
f.

A recolha dos brindes deverá ser efetuada no Balcão de Informações do MAR
Shopping Matosinhos, de segunda a domingo, entre as 10h e as 24h, com
exceção aos dias 24, 25 e 31 de dezembro, nos quais o Centro Comercial
opera com horários especiais.

9.

A Administração do MAR Shopping Matosinhos reserva-se no direito de exigir a saída
dos “Dominguinhos” por parte daqueles que não cumpram o presente Regulamento ou
quaisquer outras indicações que, por qualquer meio, venham a ser comunicadas ou
divulgadas pelo MAR Shopping Matosinhos;

10. A Administração do MAR Shopping Matosinhos declara existir um seguro de
responsabilidade civil relativo a danos provocados pela utilização não culposa do
equipamento que constitui a área do espaço/evento.
11. A área das atividades dos “Dominguinhos” poderá ser encerrada, temporariamente e
sem aviso prévio, por questões de segurança, limpeza ou manutenção.
12. Não é permitido comer ou beber dentro do espaço.
13. A Administração do MAR Shopping Matosinhos não se poderá responsabilizar pelo furto
ou desaparecimento de objetos pessoais dentro do espaço do evento.
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Sejam bem-vindos aos “Dominguinhos” do MAR Shopping Matosinhos!
Para mais informações acerca da programação dos “Dominguinhos” poderá consultar o
Balcão de Informações, Piso 0 ou www.marshopping.com.
Anexo: Cartão de Fidelização “Dominguinhos”
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