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Regulamento do Passatempo - “QUEIMA 2021” 

Forum Coimbra 
De 2021/10/22 a 2021/10/29  

(ou até terem terminado todos os prémios, o que ocorra primeiro) 

 

 

O Forum Coimbra, com sede na Av. José Bonifácio de Andrade e Silva - 3040-389 Coimbra, com 

número único de pessoa coletiva 505209322 vai levar a efeito 22/10/21 a 29/10/21, um Passatempo que 

denominou de “QUEIMA 2021” a qual obedecerá às condições que a seguir se indicam: 

 

1. O Passatempo destina-se a todos as pessoas que efetuem compras no Forum Coimbra, no 

período compreendido entre os dias 22 e 29 de outubro, durante o seu horário de 

funcionamento (Domingo a Quinta e Feriados 10:00 – 23:00, Sexta, Sábado e vésperas de 

Feriado 10:00 – 24:00 em qualquer das suas lojas aderentes. 

1.1. O acesso a este Passatempo está vedado aos colaboradores das lojas e administração 

do Forum Coimbra. 

1.2. Os produtos e serviços comercializados no Forum Coimbra não sofrerão qualquer 

aumento de preço, em virtude da realização do Passatempo. 

 

2. Para participar no Passatempo, os participantes deverão dirigir-se junto do Espaço de 

Passatempo, situado na Restauração e apresentar o original de um talão de compra do próprio 

dia que efetuaram em uma loja do Forum Coimbra. Os talões de compra originais 

apresentados serão validados pelo(a) funcionário(a) do Espaço de Passatempo através da 

aposição de uma rubrica. Cada participante apenas pode apresentar 1 talão de compra por dia. 

2.1. Cada concorrente tem o direito a uma participação por dia. 

2.2. Serão aceites todos os talões de compras efetuadas no Forum Coimbra (valor mínimo 

igual ou superior a 10 euros)  durante o período indicado e nas condições mencionados em 

1. e 2. desde que ainda não tenham sido apresentados para validação no âmbito do 

Passatempo, exceto continente e Worten. 

2.3. O horário de funcionamento do Espaço de Passatempo é todos os dias das 19h00 às 

22h00 no período de 22/10/21 a 29/10/21 

 

3. Caso o equipamento eletrónico sobre o qual decorre a atividade do Passatempo se encontre 

fora de serviço, por motivo de manutenção ou avaria, os participantes poderão fazer a sua 

participação num outro dia em que ainda esteja a decorrer o Passatempo desde que o facto 

esteja mencionado no verso do talão de compra. 

 

4. Para participar, os participantes deverão apresentar um talão de compra original do próprio dia 

de valor mínimo igual ou superior a 10€ dando direito a 1 (uma) Participação. 
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4.1. O número de participações está limitado a 1 (um) por talão apresentado, conforme 

indicado acima. 

4.2. Cada participante apenas pode apresentar 1(talão) por dia no âmbito deste Passatempo 

4.3. Em caso de dúvidas quanto a validade dos talões apresentados, a administração do 

FORUM COIMBRA reserva-se o direito de exigir a apresentação das compras efetuadas ou 

outros meios de prova que se justifiquem. 

4.4. Em caso de dúvidas quanto a validade da participação no Passatempo, a administração 

do FORUM COIMBRA reserva-se o direito de impugnar a atribuição do prémio. 

4.5. Não é admitida a apresentação de quaisquer outros documentos que não sejam faturas 

de compra originais, não sendo válida a apresentação isolada de talões comprovativos de 

pagamento por cartão de crédito ou débito, sem que esse talão venha acompanhado da 

respetiva fatura de compra. 

 

5. Por cada participação obtida os participantes terão direito a participar na atividade 

desenvolvida pelo equipamento eletrónico instalado no espaço do Passatempo, que atribuirá 

os prémios mencionados no número 8 infra, da forma que a seguir se descreve: 

a) Após a validação do talão de compra, o participante receberá a ficha ativadora do 

equipamento. 

b) O Participante deve em seguida inserir a ficha ativadora na ranhura do equipamento 

eletrónico. Após inserção do ativador, o equipamento eletrónico promove um processo de 

habilitação, sinalizando esse processo através de luzes a piscar nas caixas respeitantes aos 

prémios e som. Após 5 segundos, a luz correspondente ao resultado obtido fica acesa.  

c) O participante que se habilitou a um prémio deverá responder corretamente a uma 

pergunta de resposta múltipla. 

d) Caso a resposta esteja certa, ganhará o prémio indicado. 

e) Caso a resposta não esteja certa, não ganhará o prémio indicado. 

f) Os prémios e quantidades disponíveis são os mencionados em 8., sendo que a sua 

atribuição está limitada às quantidades mencionadas; 

g) A atribuição do prémio é feita de forma imediata e mediante o cumprimento das 

formalidades previstas no ponto 9 infra; 

 

6. Este concurso estará em vigor até 29/10/21 ou até terem sido distribuídos todos os prémios 

referidos no ponto 8 infra, terminando imediatamente e sem necessidade de aviso prévio. 

 

7. Os prémios estarão disponíveis até às quantidades mencionadas em 8., e sempre que um dos 

prémios se esgote, será dada publicidade ao facto no local do Passatempo. 

 
8. Os prémios a atribuir são os mencionados na seguinte tabela, cuja descrição segue abaixo. 

 

A 600 uni. Auriculares Wireless 

B 514 uni. Garrafa em vidro 430ml 
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C 60 uni. Sweat com capuz e bolso Canguru 

D 600 uni. Suporte de telemóvel 

 
 

E 

392 uni. Bolsas transparentes p/ telemóvel c/ logótipo preto Forum Coimbra; 

53 uni. Lanternas Forum Coimbra (vários modos de iluminação) 

48 uni. Canecas de alumínio c/ pega c/ mosquetão; 

17 uni. Mochilas/Sacos pretos c/ logótipo branco Forum Coimbra; 

878 uni. Apitos azuis c/ logótipo preto Forum Coimbra. 

 
 

F 

305 uni. Sacos dourados c/ 2 corações Forum Coimbra “Tem outro encanto”; 

73 uni. Bonés Caqui c/ luzes LED na pala e c/ logótipo preto Forum Coimbra; 

164 uni. Óculos de Sol (153 Azuis + 11 Roxos/Fúcsia); 

207 uni. T-shirts cinza Forum Coimbra “Queima Connosco” 

 
 

G 240 uni. Bilhetes Acesso Queima 

 

Caso, por motivos de força maior algum dos prémios acima mencionados não possa estar 

disponível para entrega imediata, o participante será informado acerca do procedimento para 

levantar o seu prémio posteriormente. 

 

9. Não serão entregues quaisquer prémios sem o cumprimento das formalidades 

mencionadas em 9. Caso os prémios não sejam reclamados no prazo de oito dias após a 

data de emissão, o participante perde direito ao mesmo e o prémio volta a ser novamente 

integrado para extração durante o período de duração da ação. 

 

10. A participação no Passatempo está limitada à figura de pessoas singulares. 

 

11. A publicidade do Passatempo será realizada nos diversos suportes de comunicação do 

FORUM COIMBRA. O regulamento completo estará disponível para consulta no Balcão de 

Informação no horário de funcionamento do mesmo. 

 

 

 


