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7. A "Christmas Box" terá a seguinte estrutura, aleatória: 

8. Os prémios atribuídos na "Christmas Box" não são passíveis de conversão 
em dinheiro; 

9. Clientes têm que ser "Clientes Privilege"; 

10. Qualquer dúvida na atribuição de um prémio na "Christmas Box", será 
resolvido pela Relações Públicas presente; 

– Cabazes Diamond

– Cabazes

– Kit escritório

– Duas noites para duas pessoas nos Hotéis Solverde

– Conjunto saca-rolhas

– Almoço para 2 pessoas no Casino Espinho 

– Kit graxa 

Bolas Douradas

Bolas Vermelhas

Bolas Amarelas

Bolas Azuis

Bolas Verdes

Bolas Laranja

Bolas Pretas

A Solverde S.A.-Sociedade de Investimentos Turístico da Costa Verde, con-
cessionária da Zona de Jogo de Espinho, irá ter uma "Caixa de Furos" que 
será designada por nós como "Christmas Box", onde oferece aos jogadores 
a possibilidade de furar e ganhar vários prémios, conforme se enumera: 

1. Acção começará a 2 de Dezembro de 2020, a data de termino sujeita a 
alteração em função das restrições do Covid-19;

2. Os clientes que estejam a jogar nas Máquinas e nos Jogos Tradicionais, 
serão sorteados com um sistema de "random picker', onde iremos selec-
cionar, a máquina em jogo, nos jogos tradicionais a banca e lugar e no 
caso das roletas, a banca e a cor; 

3. 13 prémios por partida a partir 2 de Dezembro e no dia 23 serão entregues 
18 prémios;  

4. Os clientes que sejam sorteados serão abordados na sala, no sentido de 
irem furar a "Christmas Box", que o podem fazer de imediato ou rece-
bendo para o efeito um cartão numerado com validade até ao final da 
partida do dia seguinte, com esta informação, entregue pelas Relações 
Publicas; 

5. Existirá uma "Christmas Box", dentro da Sala de Jogos; 

6. A "Christmas Box" contém 304 buracos com 7 cores distintas, todos com 
prémios; 

REGULAMENTO DA ACÇÃO PROMOCIONAL 
CHRISTMAS BOX


