Cinema em família

Fitinhas
Os bilhetes ficam por nossa conta.

março
a julho
1º sábado
de cada mês

SESSÕES GRÁTIS DE CINEMA INFANTIL
REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO

1. A ação “Fitinhas - Sessões Grátis de Cinema Infantil”
é realizada pelo Centro Comercial MAR Shopping
Matosinhos em parceria com os Cinemas NOS do MAR
Shopping Matosinhos.
2. A ação “Fitinhas – Sessões Grátis de Cinema Infantil
realiza-se no 1º sábado de cada mês, pelas 10h30, numa
sala de cinema dos Cinemas NOS do MAR Shopping
Matosinhos e nos meses a designar pelo MAR Shopping
Matosinhos, sendo a sua programação comunicada em
https://www.marshopping.com/pt-pt/matosinhos/,
podendo aí ser consultados os filmes, datas e horários
das sessões de cinema infantil gratuito.
3. A seleção dos filmes está predefinida. Não obstante,
o MAR Shopping Matosinhos e os Cinemas NOS do MAR
Shopping Matosinhos reservam-se o direito de alterar
ou cancelar a programação definida sem aviso prévio,
não existindo qualquer restituição ou compensação
para bilhetes grátis já obtidos.
4. É permitida a entrada gratuita de crianças dos 3 (três)
aos 12 (doze) anos de idades e a 2 (dois) acompanhantes
adultos, num máximo de 5 pessoas por grupo. As crianças
deverão ser acompanhadas, obrigatoriamente por, pelo
menos, 1 (um) adulto.
5. O levantamento dos bilhetes de acesso às “Fitinhas Sessões Grátis de Cinema Infantil” deve ser realizado na
semana da sessão, de segunda-feira a sábado, até à hora
designada da sessão infantil agendada e pretendida,
e ocorrerá apenas na bilheteira dos Cinemas NOS
do MAR Shopping Matosinhos, dentro do seu horário
de funcionamento, que pode ser consultado em:
www.marshopping.com/pt-pt/matosinhos/opening-hours.
Não são permitidos levantamentos de bilhetes para
sessões dos meses seguintes.

6. O levantamento dos bilhetes de acesso às “Fitinhas Sessões Grátis de Cinema Infantil” só é válido com
a apresentação de Bilhete de Identidade ou Cartão
de Cidadão ou Passaporte do adulto responsável pelo
levantamento dos bilhetes.
7. Cada sessão está reservada aos lugares disponíveis,
sendo que, após terem sido entregues todos os lugares
disponíveis para a sessão em causa, a ação de oferta
de bilhetes para a sessão termina.
8. Não serão admitidos à participação na presente ação
os sócios, administradores, colaboradores e empregados
da entidade promotora do concurso, bem como os lojistas
e funcionários das lojas do MAR Shopping Matosinhos,
Hipermercado Auchan Matosinhos, Loja IKEA Matosinhos,
espaços temporários e pop up stores.
9. As normas e regras de acesso aos cinemas NOS
do MAR Shopping Matosinhos são atualizadas de acordo
com as diretrizes governamentais e camarárias.
Consulte as regras em vigor em:
https://www.nos.pt/particulares/cinema/Pages/seguranca.
aspx.

