
Sorteio
28 OUT
4 NOV
11 NOV
18 NOV
25 NOV
2 DEZ
9 DEZ
16 DEZ
23 DEZ

Semana
24 a 27 OUT

31 OUT a 3 NOV
7 a 10 NOV

14 a 17 NOV
21 a 24 NOV

28 NOV a 1 DEZ
5 a 8 DEZ

12 a 15 DEZ
19 a 22 DEZ

REGULAMENTO

1.  Disposições Gerais
a) A acção promocional é organizada pela concessionária Solverde S.A;
b) A acção promocional – “Tômbola da Sorte” – Traduz-se na realização de sorteios semanais, durante o 

período de 24 de Outubro a 23 de Dezembro de 2022, de um cartão premiado com um jantar espectáculo 
no Casino Espinho;

c) O sorteio será realizado com recurso aos cartões de bingo usados, devidamente assinados e mediante 
a apresentação de um número de contacto no verso;

d) A acumulação de cartões será efectuada de segunda a quinta-feira, começando a 24 de Outubro e 
terminando a 22 de Dezembro. O cartão premiado será sorteado na sexta-feira seguinte, no início da 
sessão e anunciado ao microfone;

e) O vencedor semanal, será contactado por uma Relações Públicas do Casino, assim que se souber o 
resultado do sorteio.

2. Prémios
a) A cada semana, o vencedor recebe 1 jantar espectáculo, para 2 pessoas, no Casino Espinho;
b) O prémio sorteado no dia 23 de Dezembro, será 1 jantar de Réveillon, para 2 pessoas, no Restaurante Baccará;
c) Os prémios não são passíveis de conversão em valores pecuniários, junto da Solverde.

3. Disposições Finais
a) Qualquer comportamento anómalo durante o torneio ou violação do presente regulamento será motivo 

para desclassificação do participante;
b) Qualquer omissão ou dúvida na interpretação deste regulamento será resolvida pela Direcção de Jogos, 

decisão da qual caberá recurso para o Serviço de Inspecção de Jogos;
c) A Direcção de Jogos reserva-se o direito de cancelar a oferta, caso o participante receba voz de expulsão 

do Casino.

“TÔMBOLA DA SORTE”


