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Regulamento de Campanha 

“Rainbow Fridays – 12º Aniversário MAR Shopping Matosinhos” 

 

1. Objeto:  

1.1. A Campanha de Fidelização “Rainbow Fridays – 12º Aniversário MAR Shopping 

Matosinhos” (doravante “Campanha”) destina-se a todos os indivíduos que, nos dias 9, 

16, 23 e 30 de outubro de 2020 (“Período de Campanha”), façam compras em montante 

igual ou superior a EUR 25,00 (vinte e cinco euros) nas lojas do Centro Comercial MAR 

Shopping Matosinhos (“MAR Shopping”), excluindo o Hipermercado Auchan 

Matosinhos, a Loja IKEA Matosinhos, as Pop Up Stores e os espaços temporários ali 

instalados. 

1.2. No âmbito desta Campanha serão atribuídos os seguintes brindes:  

1.2.1. 500 (quinhentos) Sacos Rainbow Fridays “versão arco irís verde” 

1.2.2. 500 (quinhentos) Sacos Rainbow Fridays “versão arco irís vermelho” 

1.3. Os Clientes não podem acumular talões de caixa com vista a perfazer o valor mínimo de 

EUR 25,00 (vinte e cinco euros) para obtenção do saco no âmbito da presente Campanha. 

1.4. Para efeitos de apuramento do valor de EUR 25,00 (vinte e cinco euros) a que se refere o 

número anterior, apenas se atenderá ao valor efetivamente pago pelos Clientes, 

desconsiderando-se, nomeadamente, quaisquer importâncias apuradas antes da 

aplicação de descontos ou de quaisquer outras deduções ou subtrações a que possa 

haver lugar. De igual forma, serão apenas consideradas cada uma das frações completa 

de EUR 25,00 (vinte e cinco euros), constante de cada um dos talões de caixa emitidos 

aos Clientes, não sendo possível agregar valores de diferentes talões de caixa para que 

se atinja a referida importância, nos termos definidos neste Regulamento. 

1.5. Os cartões ou vales de devolução que, eventualmente, resultem das compras elegíveis 

para efeitos de participação na Campanha, nos termos deste Regulamento, só poderão 

ser utilizados para participação nesta Campanha caso as compras que originaram tais 

cartões ou vales não tenham já permitido a participação nesta Campanha. 

1.6. Apenas serão atribuídos um máximo de 1.000 (mil) sacos na Campanha, 500 (quinhentos) 

da “versão arco irís verde” e 500 (quinhentos) da “versão arco irís vermelho”, e a 2 (dois) 

sacos por cliente. 
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1.7. Esta Campanha está limitada à oferta de brindes correspondentes aos stocks máximos 

indicados na condição 1.2 do presente regulamento durante todo o Período de 

Campanha.  

 

2. Mecânica e Prémios: 

2.1. Na posse de talões de caixa de valor igual ou superior a EUR 25,00 (vinte e cinco euros), 

o Cliente poderá dirigir-se ao Balcão de Informações do MAR Shopping Matosinhos, onde 

deverá proceder à validação do(s) seu(s) talão(ões) de caixa, através da colaboradora que 

se encontre presente no Balcão de Informações (entre as 10 horas e as 23 horas), sem 

prejuízo dos limites máximos de brindes a atribuir durante o Período de Campanha 

conforme previsto na condição 3 do presente Regulamento. 

2.2. Para aceder à fila de espera com vista à validação do(s) talão(ões) de caixa, os Clientes 

terão, obrigatoriamente, de se encontrar na posse dos respetivos talão(ões) de caixa, 

relativos a compra(s) efetuada(s) nos dias 9, 16, 23 e 30 de outubro de 2020 do Período 

da Campanha. O MAR Shopping Matosinhos reserva-se o direito de exigir o abandono 

da fila de espera de quaisquer Clientes que não se encontrem munidos de talão(ões) de 

caixa destinados a validação no âmbito da presente Campanha e/ou revelem um 

comportamento fraudulento. 

2.3. Para efeitos de participação na Campanha, o cliente deverá proceder ao seu registo junto 

da colaboradora Balcão de Informações do MAR Shopping Matosinhos, fornecendo para 

o efeito os seguintes dados: nome, documento de identificação (Bilhete de Identidade 

ou Cartão de Cidadão) e assinatura. 

2.4. Para correta validação do(s) talão(ões) de caixa objeto de participação na Campanha, 

deverão os mesmos ser carimbados no verso pela colaboradora no Balcão de 

Informações. 

2.5. O Cliente deverá conservar o respetivo talão de caixa. O(s) talão(ões) de caixa a utilizar 

no âmbito desta Campanha, quer individualmente quer em conjunto para atribuição dos 

brindes previstos, deverão corresponder a compras de valor mínimo de EUR 25,00 (vinte 

e cinco euros). 

2.6. Será(ão) válido(s) para participação na Campanha o(s) talão(ões) de caixa que reúna(m) 

cumulativamente os seguintes requisitos; 
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(i) Respeite(m) a compras efetuadas entre as 10 horas (inclusive) e as 23 horas 

(exclusive) dos dias 9, 16, 23 e 30 de outubro de 2020 do Período da Campanha; Para 

efeitos de clarificação, o(s) talão(ões) de caixa de compras efetuadas entre as 0 

horas (inclusive) e as 10 horas (exclusive) não será(ão) considerado(s) válido(s) para 

efeitos de participação na Campanha; 

(ii) Seja(m) apresentado(s) na Campanha, junto do Balcão de Informações do MAR 

Shopping e durante o seu horário de abertura (entre as 10 horas e as 23 horas) entre 

os dias 9 e 31 de outubro de 2020. 

2.7. A(s) fatura(s) não será(ão) suficiente(s) para validação da participação pela colaboradora 

do Balcão de Informações, sendo condição essencial à participação na Campanha a 

apresentação ou do(s) talão(ões) de caixa ou deste(s) acompanhado(s) da(s) fatura(s) de 

compra. Sem prejuízo do que antecede, o MAR Shopping Matosinhos reserva-se o direito 

de, no seu exclusivo juízo, permitir a validação de participação de clientes que apenas se 

façam acompanhar de fatura(s) de compra, nos casos em que a falta de apresentação 

do(s) talão(ões) de caixa decorra comprovadamente do fato de a(s) compra(s) ter(em) 

sido efetuada(s) em loja(s) cujo sistema informático de faturação não permite a emissão 

simultânea de fatura e talão de caixa. 

2.8. A validação da compra junto do Balcão de Informações do MAR Shopping Matosinhos 

apenas poderá ocorrer nos casos em que o Cliente apresente o talão de caixa original, 

não sendo admitidas para validação segundas vias do mesmo. 

2.9. Os Clientes deverão entregar os talões de caixa para obtenção dos brindes durante o 

horário de abertura do Balcão de Informações (entre as 10 horas e as 23 horas), sem 

prejuízo do disposto na condição 3 do presente Regulamento no que concerne aos 

limites máximos de brindes a atribuir durante o Período de Campanha.  

2.10. A fila de espera para entrega dos talões de caixa para participação encerra 

impreterivelmente às 23 horas do dia 31 de outubro de 2020, podendo, no entanto, ser 

previamente encerrada caso se encontrem esgotados os montantes máximos de brindes 

a atribuir durante o Período de Campanha, conforme previsto na condição 3 do presente 

Regulamento. 

2.11. Concluído o disposto nos números anteriores, serão entregues ao Cliente os respetivos 

brindes, sem prejuízo da limitação prevista na condição 1.6 supra do presente 

Regulamento. 
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2.12. Cada Cliente poderá obter um limite de 2 (dois) sacos no decorrer da Campanha, 

independentemente do seu talão(ões) de caixa no Período da Campanha ser(em) de 

valor superior a EUR 25,00 (vinte e cinco euros).  

2.13. Os brindes a atribuir não são remíveis em dinheiro. 

 

3. Limitações inerentes à Campanha: 

3.1. Não serão admitidos para participação na Campanha:  

3.1.1. Sócios, administradores, colaboradores e empregados do Centro Comercial 

MAR Shopping Matosinhos, bem como os lojistas e funcionários de todas as 

lojas do MAR Shopping Matosinhos, incluindo o Hipermercado Auchan 

Matosinhos, a Loja IKEA Matosinhos, Pop Up Stores e os espaços temporários.  

3.1.2. Menores com idade inferior a 16 (dezasseis) anos. 

3.2. Só serão admitidos talões de caixa de compras realizadas no Período de Campanha. As 

compras efetuadas fora do Período de Campanha encontram-se excluídas do âmbito de 

aplicação da presente Campanha, pelo que, não resultarão na atribuição de brindes.  

3.3. Os Clientes não podem acumular talões de caixa, de valor inferior a EUR 25,00 (vinte e 

cinco euros), para perfazer o valor mínimo de participação nesta Campanha. 

3.4. Não serão admitidas para validação pela colaboradora que se encontre no Balcão de 

Informações as segundas vias dos talões de caixa, mas apenas os respetivos originais. 

3.5. Não terão direito a aceder à fila de espera, para validação dos talões de caixa, os Clientes 

que, nesse momento, não se encontrem munidos dos respetivos talões de caixa, 

relativos a uma compra efetuada no Período da Campanha. O MAR Shopping Matosinhos 

reserva-se o direito de exigir o abandono da fila de espera de quaisquer Clientes que não 

se encontrem munidos de talões de caixa destinados a validação no âmbito da presente 

Campanha e/ou revelem um comportamento fraudulento.  

3.6. Serão apenas atribuídos, durante o Período de Campanha, os brindes identificados na 

condição 1.2 do presente regulamento: 

3.6.1. 500 (quinhentos) Sacos Rainbow Fridays “versão arco iris verde” 

3.6.2. 500 (quinhentos) Sacos Rainbow Fridays “versão arco iris vermelho” 

3.7. Serão apenas atribuídos, a cada Cliente, um limite máximo de 2 (dois) sacos na Período 

de Campanha, representado por talão(ões) de caixa do valor mínimo de EUR 25,00 (vinte 
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e cinco euros) para a obtenção de cada saco independentemente do talão(ões) de caixa 

ser de valor superior a EUR 25,00 (vinte e cinco euros). 

3.8. Não serão admitidos talões de compras relativos: 

a) À aquisição de Cheques-oferta MAR Shopping Matosinhos, disponibilizados no Centro 

Comercial MAR Shopping Matosinhos; 

b) À aquisição de Cheques-oferta disponibilizados nas Lojas a operar no Centro Comercial 

MAR Shopping Matosinhos; 

c) À realização de carregamentos de telemóveis; 

d) Ao pagamento de serviços domésticos (designadamente, mas sem limitar, 

fornecimentos de água, luz, gás, TV cabo, telefone, internet e scutts); 

e) À aquisição de Vouchers “Menu Jantar & Cinema”, disponibilizados no Centro Comercial 

MAR Shopping Matosinhos;  

f) À aquisição de Vouchers “Menu Jantar & Cinema & Lavagem de Automóvel”, 

disponibilizados no Centro Comercial MAR Shopping Matosinhos; 

g) À aquisição de Vouchers “Menu Empresas”, disponibilizados no Centro Comercial MAR 

Shopping Matosinhos. 

3.9. O MAR Shopping Matosinhos não assume qualquer responsabilidade na atribuição de 

brindes adicionais caso o limite previsto nesta Campanha se esgote antes do final do 

Período de Campanha, ainda que tal situação se verifique antes de terem sido verificados 

todos os talões de caixa de dos Clientes que, nesse momento, se encontrem em fila de 

espera para a validação no Balcão de Informações do MAR Shopping Matosinhos. 

 

4. Validação da participação: A colaboradora do Balcão de Informações, para validar a 

participação do Cliente, deve verificar: 

• Se a compra foi realizada nas lojas do MAR Shopping Matosinhos, excluindo o 

Hipermercado Auchan Matosinhos, a Loja IKEA Matosinhos, as Pop Up Stores e os 

espaços temporários ali instalados; 

• Se cada talão de caixa apresentado é de valor igual ou superior a EUR 25,00 (vinte e 

cinco euros);   

• Se o talão de caixa é de uma compra realizada entre as 10 horas (inclusive) e as 23 horas 

(exclusive) do Período de Campanha;  
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• A fila de espera para entrega dos talões de compra de refeições para participação 

encerra impreterivelmente às 23h00 do dia 31 de outubro de 2020, sem prejuízo a 

mesma poder ser previamente encerrada durante o Período de Campanha, conforme 

previsto na condição 3 do presente Regulamento. 

 

 

 

 

 

INGKA CENTRES PORTUGAL S.A. 

Matosinhos, 1 de outubro de 2020 
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