
O Lago Discount, com morada no Lugar do Xisto em Vila Nova de Famalicão, e 
contribuinte fiscal nº 720 000 157, leva a efeito de 15 a 24 de Dezembro, a campanha 
para o evento “Viagem de Natal”, adiante designada por “Campanha”. 
 
Regulamento disponível em  
https://www.facebook.com/lagodiscout/  
 
1. Objetivo e Prazo 
 
A campanha tem como objetivo oferecer ingressos para voos cativos de balão de ar 
quente que se realizará de 15 a 24 de Dezembro no Lago Discount, através da premiação 
da compra. A campanha é válida entre o dia 15 e 24 de Dezembro, nas seguintes 
condições: 
 
- No período supra indicado, a cada 10€ em compras efetuadas nas lojas aderentes do 
Lago Discount, os participantes receberão um ingresso para um voo cativo de balão de 
ar quente; 
- Para tal, deverão apresentar o talão comprovativo de compra no gabinete de 
administração do Lago Discount, cuja data deverá respeitar a validade da campanha; 
- Nos dias de evento, deverão apresentar o seu ingresso para acesso ao voo.  
 
 
2. Quem pode participar 
 
Podem participar nesta campanha todos os clientes do Lago Discount. 
 
3. Mecânica de Participação 
 
3.1. Efetuar uma compra mínima de 10€ nas lojas aderentes do Lago Discount 
(Continente, Worten, MO, Maxmat, Restaurante/Snack Bar Pinto, 3 M kids, Beauty in 
Lago, Tiffosi, Bus, Cheyenne, Inovlar, Nico Kids, Atola, W52, Mundo dos Fatos, 
Multifashion, Pé a Pé, Centroxogo, Bowling, Karting, Kids Only). 
3.2. Apresentar o talão comprovativo de compra, válido no período que decorre a 
campanha, no gabinete de administração do Lago Discount, para receber o ingresso 
3.3. No dia do evento, os participantes devem apresentar o ingresso junto ao balão. 
 
4. Evento “Viagem de Natal” 
 
4.1. O Evento Viagem de Natal decorrerá entre 15 e 24 de Dezembro no Lago Discount, 
no seguinte horário: 14h30 às 20h30.  
4.2. Por questões meteorológicas, às quais a organização é naturalmente alheia, mas 
que poderão por em risco a segurança dos participantes, os voos cativos poderão ser 
cancelados no próprio dia e hora. 
4.3. Condições meteorológicas que não permitem realizar os voos cativos em segurança 
(nesta altura do ano): ventos superiores a 6 km/hora e chuva. 
4.4. As subidas no balão de ar quente fazem-se por ordem de chegada e são geridas por 



monitor responsável no local, devidamente identificado. 
4.5. As subidas/descidas têm a duração aproximada de 3-4 minutos podendo no entanto 
ser ajustada ao número de participantes em espera. 
4.6. Cada subida de balão pode levar 4 crianças ou 3 adultos. 
4.7. Crianças com menos de 1,20 terão que ser acompanhadas por adultos. 
4.8. O ingresso permite aceder a todas as atividades supra mencionadas, desde que 
respeitadas todas as normas presentes no presente regulamento. 
4.9. Os participantes deverão respeitar todas as indicações dos monitores presentes no 
evento, para sua segurança.  
4.10. Caso não se verifique o respeito pelas alíneas anteriores, o promotor do evento 
não se responsabilizar-se-á pelas potenciais consequências. 
4.11. A participação no evento pressupõe a autorização dos participantes para registo 
fotográfico e vídeo. 
 
5. Alteração do Regulamento 
 
O Lago Discount reserva-se o direito de alterar o regulamento sem aviso prévio, 
passando o mesmo a ser válido a partir da data da sua publicação. Todas e quaisquer 
alterações serão devidamente divulgadas na página de Facebook 
https://www.facebook.com/lagodiscout/ 
 
6. Lei 
 
Ao presente regulamento aplica-se a Lei Portuguesa em vigor. 
 
7. Aceitação do Regulamento 
 
A participação na campanha significa, por parte do cliente, a integral aceitação do 
presente regulamento. 
 
 
Lago Discount 
 


