“FOOD & MOVIE”
Regulamento da Campanha Promocional
De 02 de janeiro a 30 de novembro de 2019 (inclusive), o Centro Comercial Foz Plaza realiza a campanha
“Food & Movie”, a qual obedecerá à forma e condições que se seguem:
1.

A campanha Food & Movie é realizada no Centro Comercial Foz Plaza em parceria com os Cinemas
NOS e Restauração aderente do Foz Plaza. Esta campanha é dirigida aos portadores de Cartão Cliente
Foz Plaza, maiores de 18 anos.

2.

A campanha Food & Movie consiste num voucher que conjuga um bilhete de cinema e uma refeição
em restaurante Foz Plaza aderente (menu predefinido), pelo valor de 7,00€ (sete euros).

3.

Para adquirir o voucher Food & Movie, o cliente deverá dirigir-se ao Balcão de Informação do Foz
Plaza, entre as 14h00 às 21h00, fazendo-se acompanhar do seu Cartão Cliente Foz Plaza e Cartão de
Cidadão. Caso o Cliente ainda não tenha aderido ao Cartão Cliente Foz Plaza, poderá fazê-lo no imediato
no Balcão de Informação Foz Plaza. Cada cliente / Cartão Cliente só poderá adquirir o máximo de 2
vouchers por semana.

4.

Esta campanha é válida de segunda a sexta-feira, exceto feriados, de 02 de janeiro a 30 de novembro.
Esta campanha não se realiza nos meses de julho e agosto. Os horários das sessões de cinema serão
disponibilizados pelos Cinemas NOS do Foz Plaza.

5.

O voucher deverá ser usufruído no próprio dia em que é adquirido, nas lojas da restauração
aderentes, até à hora do seu fecho e no cinema até ao horário da última sessão. O bilhete Food &
Movie é válido exclusivamente para a própria data de aquisição, que estará expressamente carimbada
no bilhete. O voucher será objeto de uma única utilização.

6.

O Foz Plaza, os Cinemas NOS do Foz Plaza e os Restaurantes aderentes Foz Plaza não se
responsabilizam pelos vouchers Food & Movie, cuja validade seja ultrapassada, não sendo o mesmo
aceite ou reembolsado. O voucher Food & Movie não será, em qualquer circunstância, revertido em
dinheiro.

7.

Esta campanha não é válida para filmes 3D e filmes Pré-Estreia, nem acumulável com outras ofertas,
promoções e/ou descontos.

8.

A sessão de cinema está reservada aos lugares disponíveis da sala, da respetiva sessão.

9.

O voucher Food & Movie poderá ser trocado apenas num dos Restaurantes Foz Plaza aderentes.
Cada restaurante aderente disponibiliza um Menu predefinido para esta campanha, cuja descrição
consta do ponto 10 deste regulamento. A listagem de restaurantes aderentes e/ou descrição dos
respetivos menus poderão sofrer alterações ou atualizações a qualquer momento, não dispensando a
sua consulta prévia.

10. Restaurantes aderentes e menus disponíveis no âmbito desta promoção:
a)

Burger Ranch: Menu Big Ranch ou Menu Queijo ou Menu Clássico + Sundae.

b)

Caseiro & Bom: Bitoque ou Tagliatelle Carbonara ou Pizza Margarita ou Pizza Regina + Bebida de
Lata, Água ou Imperial.

c)

Galaró: Maminha de Vitela GR ou Alheira de Mirandela+ 1 Bebida (água 0,33cl; sumo de pressão
0,3l; fino 0,2l; copo de vinho tinto ou branco)

d)

Kebab & Co: Doner Individual ou Durum Individual ou Menu Kids + Bebida.

e)

Mistura Brasil: Menu Prato de Lombo, Arroz, Batatas Fritas e Salada ou Menu Prato Cheio, Linguiça,
Perna de Frango, Peito de Peru com Bacon, Arroz, Feijão, Batatas Fritas, Banana Frita e Couve
Mineira + Bebida.

f)

Pane & Pasta: "Menu Sandes" (inclui sandes + bebida de pressão + café + sobremesa ou sopa ou
batata frita.

g)

Sopa Mania: "Menu 3" (inclui sopa + acompanhamento + bebida de pressão)

h)

Wok King: Frango com Algas ou Porco Agridoce ou Shop Suey de Lulas ou Porco Guisado + Bebida
de Lata.

i)

Hot Hot: Menu 2 New York: Cachorro + Bebida + Batatas Fritas ou Menu 10 Berlim: Prato com
Salsicha Panada + Batatas Fritas + Ovo + Salada + Bebida + Café + Brigadeiro.

11. A campanha é limitada a 300 bilhetes Food & Movie por mês. Caso não sejam atribuídos todos os
bilhetes disponíveis por mês, os mesmos não transitarão para os meses seguintes.
12. Uma vez atingido o limite máximo disponível referido no número anterior, será de imediato dado
conhecimento ao público através de divulgação exposta no balcão de Informação Foz Plaza.
13. Qualquer atividade fraudulenta ou a falta de cumprimento das regras aqui explícitas poderão
resultar na exclusão do cliente da sua participação na ação.
14. Qualquer dúvida sobre a interpretação e aplicação do regulamento deverão ser analisadas e
decididas pela Administração do Centro Comercial Foz Plaza.
15. Qualquer pedido de esclarecimento de dúvida deverá ser dirigido para o endereço
fozplaza@fozplaza.pt ou questionado diretamente na Administração do Centro Comercial Foz Plaza,
com horário de funcionamento de segunda-feira a sábado, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.
16. A participação na campanha implica o conhecimento e a aceitação das condições apresentadas neste
regulamento.
17. O Centro Comercial Foz Plaza reserva-se ao direito de, a qualquer momento, alterar o regulamento
desta campanha, ou retirar a mesma do ativo, sem pré-aviso.
18. O Foz Plaza e os Cinemas NOS não se responsabilizam no caso de a campanha não ser realizada, em
qualquer um dos dias respetivos, por motivos de catástrofe natural, acidente ou qualquer outro motivo
de força maior que justifique a sua não realização, e que seja transcendente aos mesmos.
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