
Termos e Condições: 

 

1. As raspadinhas podem ser trocadas por prémios apenas uma vez, devendo ser entregues 

aquando da sua utilização. Não podem ser usadas em conjunto com quaisquer outras 

promoções; 

2. As raspadinhas são consideradas inválidas e não reembolsáveis ou substituíveis em caso 

de perda, estragos, alterações ou danos; 

3. Os prémios não podem ser trocados por dinheiro, em espécie ou por outros bens e 

serviços; 

4. Os vencedores do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto prémios devem notificar o 

Instituto Cultural através do tel. (853) 8399 6636 / 8366 6699 antes do dia 10 de Junho de 

2014, indicando o nome, número de contacto e número da raspadinha para registo e 

confirmação. Após confirmação, os vencedores devem entregar pessoalmente as 

raspadinhas ao Instituto Cultural para receberem os prémios antes de 15 de Junho. Caso 

os vencedores não possam vir buscar os prémios em pessoa, podem autorizar terceiros a 

fazê-lo em seu nome;  

5. Os vencedores do quinto prémio podem desfrutar de um “Compre um, receba dois” chá 

da tarde na MGM MACAU Pâtisserie, Grande Praça Café, Aux Beaux Arts ou Rossio 

(para duas pessoas) mas devem apresentar a raspadinha ao fazerem o pedido. Promoção 

válida até 30 de Junho de 2014. Para informações é favor contactar o MGM MACAU 

através do tel. (853) 8802 3888;  

6. Os vencedores do sexto prémio podem desfrutar de descontos na compra de bilhetes (sem 

limite) para o XXV Festival de Artes de Macau apresentando as suas raspadinhas na 

Rede de Venda de Bilhetes Kong Seng. Promoção válida até 1 de Junho de 2014. As 

raspadinhas não serão aceites se apresentadas após o pagamento dos bilhetes;  

7. Os vencedores de prémios de consolação podem desfrutar de 50% de desconto em 

lembranças do Festival nos locais do Festival de Artes de Macau (limitados à cerimónia 

de abertura na Praça do Tap Seac e a actuações no Edifício do Antigo Tribunal, Centro 

Cultural de Macau e Teatro Dom Pedro V). A oferta é aplicável a produtos com preços 

originais a partir de MOP 20; as raspadinhas devem ser apresentadas no acto da compra. 

Promoção válida até 1 de Junho de 2014; 

8. Em caso de disputa sobre os termos acima, o Instituto Cultural do Governo da R.A.E. de 

Macau reserva-se o direito de interpretação e decisão final. 

 


