
 

               Regras do Sorteio de Natal 

 

PAVILHÃO e PISCINAS MUNICIPAIS do SABUGAL 

 
 

O Município do Sabugal pretende celebrar a época Natalícia, presenteando os utilizadores do 

Equipamento Desportivo – Pavilhão e Piscinas Municipais.  

Para o efeito, pretende-se sortear Vouchers de Entrada Livre nos espaços das Piscinas e Ginásio, 

sendo os mesmos válidos durante um período máximo de 6 meses, após emissão. 
 

Regras  
 

Público-alvo 

1. Podem participar no sorteio, todos os utilizadores que durante o mês de dezembro de 2016, 

usufruam dos espaços desportivos do Pavilhão e Piscinas Municipais do Sabugal; 
2. Não podem participar no sorteio, os utilizadores cuja entrada nos espaços é feita mediante 

Protocolo com instituições; 
3. Será entregue um cupão, a cada utilizador por entrada. 

 

Sorteio 

1. Será realizado no dia 4 de janeiro (quarta-feira), às 17h30, na receção do Pavilhão e Piscinas 

Municipais do Sabugal; 

2. O sorteio será realizado por um elemento da Presidência da Câmara Municipal; 

3. Através de uma cúpula; 

4. Os cupões terão de ser preenchidos pelos utilizadores, onde deverão indicar o Nome, Idade, 

Localidade e Contacto Telefónico; 

5. Caso o cupão sorteado não contenha a informação necessária para a identificação / contacto do 

premiado, será invalidado e retirado novo cupão; 

6. O cupão uma vez sorteado, não voltará para a cúpula, não concorrendo aos restantes prémios; 

7. Os prémios serão entregues mediante a sequência de saída no sorteio, em que o 1º Premio será 

o último cupão a ser extraído da cúpula. 

 

Premiados  

1. Os premiados, caso não possam estar presentes no ato do sorteio, serão posteriormente 

contatados; 

2. No Voucher estará indicado, o nome do premiado e do prémio ganho no sorteio; 

3. Será publicado nas páginas oficiais do Município, a lista geral de premiados;  

4. Só o titular do Voucher poderá usufruir do prémio, não sendo o mesmo transmissível. 

 

Disposições Finais 

1. Os premiados autorizam a divulgação do nome e/ou imagem, para efeitos publicitários da 

iniciativa; 

2. Nos casos omissos, às regras do sorteio, serão pontualmente analisados na Divisão de 

Desenvolvimento Social e Qualidade de Vida; 

3. A simples participação configura a plena concordância dos utilizadores com as presentes regras. 

 

Prémios  

1º Premio 15 Entradas (Natação livre, Hidroginástica, Manutenção ou Ginásio) 

2º Premio 10 Entradas (Natação livre, Hidroginástica, Manutenção ou Ginásio) 

3º Premio 5 Entradas (Natação livre, Hidroginástica, Manutenção ou Ginásio) 

Do 4º ao 6º Premio 3 Entradas (Natação livre, Hidroginástica, Manutenção ou Ginásio) 

Do 7º ao 10º Premio 1 Entradas (Natação livre, Hidroginástica, Manutenção ou Ginásio) 

 


