PARCERIA

ORGANIZAÇÃO

COMPRE EM BAIÃO 2020
O presente documento foi elaborado pela Direção da Associação Empresarial de Baião e visa regulamentar
a iniciativa Compre em Baião 2020.
Artigo 1.º
Âmbito
a) A iniciativa “Compre em Baião” é uma ação promovida pela Associação Empresarial de Baião, com o apoio da
Câmara Municipal de Baião e tem como objetivo primordial promover e dinamizar o comércio de Baião, premiando
os clientes que fazem compras no comércio tradicional.
b) Nesta iniciativa podem participar todos os cidadãos em nome singular, residentes, assim como todos os visitantes
portugueses ou estrangeiros que façam as suas compras em Baião, nos estabelecimentos aderentes à iniciativa.
Artigo 2.º
Adesão das empresas
a) As empresas associadas da AEB, desde que tenham o pagamento das suas quotas regularizado até
30/09/2020, estão automaticamente isentas do pagamento de 200 bilhetes para a iniciativa, bem como da
respetiva caixa, do dístico identificativo do estabelecimento aderente, do regulamento da iniciativa e de um folheto
explicativo para o cliente.
Caso pretendam adquirir mais bilhetes, terão o seguinte preço:
Na compra de 100 bilhetes: 4€
Na compra de 400 bilhetes: 12€
Na compra de 800 bilhetes: 20€
A estes valores acresce o IVA à taxa legal em vigor.
As empresas não sócias, interessadas em dar aos seus clientes a oportunidade de participar na iniciativa da AEB,
deverão reger-se pelos seguintes preços:
Na compra de 100 bilhetes: 8€
Na compra de 400 bilhetes: 24€
Na compra de 800 bilhetes: 40€
A estes valores acresce o IVA à taxa legal em vigor.
b) Só é válido para a iniciativa o material fornecido pela AEB.
c) É da responsabilidade do cliente o preenchimento do bilhete.
d) Os produtos não sofrerão qualquer aumento de preço em virtude da realização da iniciativa.
e) As empresas ou empresários que aderirem a esta iniciativa declaram, na ficha de inscrição, conhecer e concordar
com o presente regulamento.
f) O Regulamento estará presente na Plataforma Compre em Baião, bem como todos os participantes aderentes à
iniciativa.
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Artigo 3.º
Forma de Participação
a) A iniciativa destina-se a todas as pessoas que efetuem compras no valor igual ou superior a 20€ nos
estabelecimentos aderentes à mesma. No ato do pagamento será entregue um bilhete por cada 20€ de compras.
b) A participação na iniciativa da AEB habilita o cliente a ganhar os prémios mencionados no bilhete.
c) Os dados inscritos nos bilhetes devem ser legíveis, uma vez que a ilegibilidade pode ser causa de anulação da
participação, bem como todos os campos indevidamente preenchidos.
d) O bilhete só será válido com o carimbo ou assinatura do estabelecimento/entidade aderente.
e) Os concorrentes devem assinalar no bilhete, no campo “nº da fatura/recibo”, o número do documento que deu
origem àquele(s) bilhete(s). Os concorrentes devem guardar a fatura até ao dia em que serão revelados os
premiados.
f) Nos dias 16 e 17 de dezembro de 2020, cada loja aderente deve entregar a sua caixa, na Sede da AEB, com
todos os bilhetes obtidos durante o concurso e esses mesmos bilhetes serão depositados pela mesma, num local
próprio na AEB.
Artigo 4.º
Prazo da iniciativa
a) A iniciativa tem início no dia 15 de outubro de 2020 e termina no dia 15 de dezembro de 2020.
Artigo 5.º
Prémios:
a) 5 Vales de 150€ cada, em Compras nos Estabelecimentos Aderentes à iniciativa;
5 Vales de 100€ cada, em Compras nos Estabelecimentos Aderentes à iniciativa;
10 Vales de 50€ cada, em Compras nos Estabelecimentos Aderentes à iniciativa.
b) Os vales de prémio só poderão ser descontados nos estabelecimentos aderentes à iniciativa. Estes vales só podem
ser utilizados em compras superiores a 25€, sendo que em compras inferiores a este valor não existirá troco.
Artigo 6.º
Apuramento dos vencedores
a) Haverá um Júri constituído por um elemento da Associação Empresarial de Baião, um elemento da Câmara
Municipal de Baião e o Empresário que mais bilhetes ofereceu aos seus clientes.
b) A iniciativa realiza-se na Sede da AEB (Rua Comandante Agatão Lança nº12 - Loja 2 | 4640-142 Campelo |
Baião), na presença do júri selecionado, dos representantes da Direção da AEB e da Câmara Municipal de Baião e
das colaboradoras da AEB, transmitido de modo online, em direto, nas redes sociais da AEB, em data a comunicar
posteriormente.
c) Os prémios serão extraídos com a seguinte ordem:
Em primeiro lugar são extraídos os 5 Vales de 150€, de seguida são extraídos os 5 Vales de 100€ e por último são
extraídos os 10 Vales de 50€.
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d) De seguida procede-se, com a mesma ordem, à extração de um bilhete suplente para cada prémio, para o caso
do prémio referente à 1ª extração não ser reclamado.
e) O nome dos vencedores será também revelado na Plataforma Compre em Baião, bem como na comunicação
social.
Artigo 7.º
Comunicação dos vencedores
a) Os nomes dos vencedores só serão anunciados depois dos bilhetes serem validados pelos membros do Júri.
b) A entrega dos prémios será realizada da seguinte forma:
- Contacto telefónico para o número presente no bilhete.
c) O resultado será divulgado junto da imprensa local, redes sociais, entre outros.
Artigo 8.º
Reclamação dos prémios
a) Os prémios deverão ser reclamados pelos premiados até 29/12/2020, na sede da AEB, Rua Comandante
Agatão Lança nº12 - Loja 2 | 4640-142 Campelo – Baião, das 09:00 horas às 12:30 horas e das 14:00 horas às
19:00 horas, de 2ª a 6ª.
b) Os premiados terão de reclamar o seu prémio e, depois de verificados todos os documentos, receberão os
prémios da seguinte forma:
- 5 Premiados receberão cada 6 vales de 25€, num total de 150€
- 5 Premiados receberão cada 4 vales de 25€, num total de 100€
- 10 Premiados receberão cada 2 vales de 25€, num total de 50€
c) Para a validação do prémio, o vencedor terá de apresentar o original do documento de compra (fatura/recibo).
d) Os vales de desconto serão numerados, autenticados e assinados pela AEB.
e) O premiado é responsável pela guarda e gestão desses mesmos vales. A perda dos vales não contempla
substituição dos mesmos.
f) Cabe ao premiado a seleção do estabelecimento ou estabelecimentos a efetuar a(s) sua(s) compra(s).
g) A data limite para as compras efetuadas pelos premiados é 31 de janeiro de 2021.
h) O Estabelecimento Aderente à iniciativa é responsável pela verificação do estado do vale de desconto, sendo que
poderá não aceitar o vale apresentado por parte do premiado, caso considere que o mesmo sofreu alguma
intervenção ou foi alvo de cópia ou plágio. O vale de desconto é considerado inválido caso não esteja de acordo
com as regras da AEB.
i) A fatura respetiva ao desconto dos vales deve ser passada em nome do consumidor final. Caso a fatura não
corresponda a múltiplos de 25€, o cliente deve pagar o acerto; caso não o pretenda fazer e preferir pagar tudo em
vales, não tem direito a troco.
j) O pagamento só é efetuado ao Estabelecimento Aderente quando o(s) vale(s) de desconto é entregue por si à
AEB. A AEB é a responsável pela validação do(s) vale(s) efetuando o pagamento mediante o(s) mesmo(s).
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k) A data limite para entrega dos vales de desconto e recebimento do valor dos mesmos por parte do Estabelecimento Aderente à iniciativa é 26 de fevereiro de 2021. Após esta data a AEB não reembolsa o Estabelecimento Aderente.
Artigo 9.º
Violações gerais
a) Se as disposições genéricas previstas neste regulamento forem violadas, os participantes serão excluídos da
iniciativa “Compre em Baião 2020”.
b) A Associação Empresarial de Baião pode suspender a participação do empresário na iniciativa, após denúncia
por escrito e deliberação da Direção da AEB, onde seja verificado que este infringiu o regulamento.
Artigo 10.º
Disposições Finais
a) Todas as dúvidas, omissões ou reclamações resultantes da aplicação deste regulamento serão esclarecidas e
decididas pela Direção da Associação Empresarial de Baião.

A Associação Empresarial de Baião
Baião, 15 de setembro de 2020
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