
Glicínias Plaza, 5 de janeiro de 2016 

 

 

“POUPATROCOS” 
REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

1. PoupaTrocos é um passatempo de Facebook, que decorre na página oficial de fãs do Glicínias Plaza todas as 

primeiras quarta-feiras de cada mês durante o ano de 2016, à exceção dos meses de julho, agosto e 

setembro. Se, eventualmente, a quarta-feira for feriado, a campanha passa automaticamente a ser lançada na 

quarta-feira seguinte. 

2. A ação “PoupaTrocos” é realizada pelo Centro Comercial Glicínias Plaza e dirigida a todos os indivíduos, com 

idade igual ou superior a 18 anos, estudantes, portadores de Cartão de Sócio da Associação de Estudantes da 

Universidade de Aveiro atual (com data do ano letivo corrente) e/ou Cartão Cliente Glicínias. Caso o 

estudante não possua nenhum destes documentos, deverá apresentar o Cartão de Estudante da sua 

Instituição de Ensino (com data do ano letivo atual) e respetivo comprovativo de matrícula e aderir, 

posteriormente, no Balcão de Informação do Centro Comercial, ao Cartão Cliente Glicínias.  

3. Desta ação estão excluídos todos os estudantes funcionários/lojistas do Glicínias Plaza. 

4. A campanha funciona através de um Quiz de Cultura Geral (questionário com 3 perguntas) – o “PoupaTrocos 

Quiz”, ao qual os interessados deverão responder acertadamente. As primeiras respostas corretas de cada 

Quiz ganham ofertas que poderão ser constituídas por Vales de Compras, ou semelhantes, nas Lojas do 

centro comercial Glicínias Plaza. Todos os meses o número de prémios é limitado e referenciado no 

enunciado do Quiz mensal. 

5. O centro comercial Glicínias Plaza não se responsabiliza pela existência de qualquer erro na(s) resposta(s) 

apresentada(s) pela sua fonte, reservando-se o mesmo ao direito de a(s) apresentar em momento posterior. 

6. O Quiz é lançado no Facebook do Glicínias Plaza, sem horário pré-determinado, no dia do mês aplicável, 

conforme consta no ponto 4. Os interessados que preencham todos os requisitos referidos no ponto 2 

poderão responder sob forma de comentário. Não são aceites respostas reeditadas, ou seja, reescritas, e não 

serão aceites participações em nome de empresas/associações e equiparados, que não nos permitam 

verificar o nome da pessoa por trás do perfil. Serão excluídos da página de Facebook do Glicínias Plaza, e 

consequentemente bloqueadas as suas participações neste passatempo, todos os indivíduos que não 

preencham os requisitos enunciados no ponto 2 e/ou que a sua participação seja considerada abusiva ou 

desrespeitosa.  

7. Após apuramento dos vencedores (e suplentes) será solicitado aos mesmos os seus dados pessoais (nome 

completo, morada completa, número de telemóvel, número de Bilhete de Identidade / Cartão do Cidadão, 

número de Identificação Fiscal e número de Sócio AAUAV e/ou número de Cartão Cliente Glicínias). Os 

vencedores terão 7 dias úteis, a partir da data de apuramento, para se dirigirem ao Balcão de Informação do 

Centro Comercial, no seu horário de funcionamento, das 14h00 às 21h00, para levantar o seu prémio. Para 

poderem levantar o seu prémio, os vencedores terão de apresentar, obrigatoriamente, o seu documento de 

identificação pessoal, comprovativo simples de matrícula/inscrição no ano letivo em questão, cartão de 

estudante e o Cartão da AAUAV ou Cartão Cliente Glicínias.  

8. O Glicínias Plaza reserva-se o direito de, caso necessário e com aviso prévio, aplicar um período de 5 dias úteis 

extra para aquisição dos prémios após apuramento dos vencedores, pelo que o prazo de levantamento 

passará apenas a contabilizar a partir dessa data. 

9. O participante que tiver ganho o prémio em determinado mês encontra-se vedada a sua participação no 

mês seguinte, pelo que apenas pode participar mês sim, mês não. 


