Passaporte
1. EMPRESA PROMOTORA
A promotora da presente campanha promocional “Passaporte Cinema NOS Kids” é a NOS
Comunicações, S.A., pessoa coletiva nº. 502604751, com sede na Rua Ator António Silva, nº 9,
1600-404 Lisboa, adiante abreviadamente designada por “NOS” ou “Promotora”, em associação
com a NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A., pessoa coletiva n.º 503584304, com sede na mesma
morada.
2. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO:
2.1. A campanha “Passaporte Cinema NOS Kids” (abreviadamente designada por “Campanha”)
destina-se, exclusivamente, a clientes que comprem, pelo menos, um bilhete para um dos filmes
abrangidos na campanha num Cinema NOS;
2.2. Filmes abrangidos na Campanha e datas de estreia:
“Ron dá Erro” - data de estreia a 14 de outubro;
“A Famílias Addams 2” - data de estreia a 28 de outubro;
“Velozes e Traquinas” - data de estreia a 11 de novembro;
“Encanto” - data de estreia a 25 de novembro;
“Clifford: O Cão Vermelho” - data de estreia a 16 de dezembro;
“Meu Querido Monstro” - data de estreia a 30 de dezembro;
“D’Artacão e os Três Moscãoteiros” – em exibição de 31 de outubro a 26 de dezembro;
“Patrulha Pata: O Filme” - em exibição de 31 de outubro a 26 de dezembro.
2.3. Pra efeitos da presente Campanha serão apenas considerados os Filmes elencados no
número que antecede, não havendo, em circunstância alguma, lugar à atribuição de carimbo no
caso da compra de bilhete para qualquer outro título não contemplado no ponto 2.2.
2.4. A atribuição do carimbo só ocorrerá a partir e durante o prazo estipulado no ponto 3.1.,
independentemente da data de estreia de algum ou alguns dos Filmes constantes no ponto 2.2.
ocorrer antes do inicio da Campanha.
3. DURAÇÃO DA CAMPANHA:
3.1. A Campanha acima referenciada decorrerá entre o dia 28 de outubro de 2021 e o dia 15 de
janeiro de 2022;
3.2. A Campanha é limitada ao stock existente;
3.3. A NOS reserva-se o direito de, unilateralmente, alterar a duração prevista da presente
Campanha, assim como a data de estreia de qualquer dos filmes abrangidos na mesma.

4. ATRIBUIÇÃO DE CARIMBOS DE FILME:
4.1. A Campanha consiste na coleção de carimbos, cujas condições de atribuição se encontram
descritas nos pontos seguintes;
4.2. Para efeitos da coleção de carimbos, a NOS disponibiliza gratuitamente o Passaporte NOS
Kids nos Cinemas NOS com a Campanha em vigor (Anexo I);
4.3. Durante o período de 28 de outubro de 2021 a 15 de janeiro de 2022, os carimbos serão
atribuídos de acordo com as seguintes condições:
a) Por cada bilhete, comprado num Cinema NOS, para assistir a um dos filmes abrangidos na
Campanha (ponto 2.2.), será atribuído UM carimbo de filme em UM único passaporte;
b) No caso de, a mesma compra compreender mais do que um bilhete pago para um dos filmes
da Campanha, serão atribuídos o mesmo número de carimbos de filme em passaportes distintos;
c) Campanha 2x1 Cartão NOS – na compra de 2 bilhetes com o Cartão NOS serão atribuídos DOIS
carimbos do mesmo filme em DOIS passaportes diferentes.
4.4. Para efeitos da atribuição de carimbos de filme, excluem-se:
a) Bilhetes com valor igual a 0,00 € - incluindo, mas não limitado, a bilhetes de oferta de
campanhas 2 por 1 (com exceção do disposto na alínea c) do número anterior) e bilhetes gratuitos;
b) Compra de “Vales Cinema” – no entanto, a compra de bilhetes para assistir aos filmes previstos
na Campanha que tenham sido adquiridos através da compra de “Vales Cinema” já se encontra
abrangida na atribuição de carimbos;
c) Bilhetes para quaisquer outros filmes que não os mencionados no ponto 2.2.
4.5. A colocação do carimbo é feita no espaço dedicado ao filme, para o qual houve compra de
bilhete, no Passaporte NOS Kids;
4.6. A colocação de carimbos no passaporte será feita de acordo com a sequência em que os
filmes foram vistos e não pela ordem dos espaços no passaporte;
4.7. A atribuição de carimbos é feita exclusivamente nos Cinemas NOS indicados no Anexo I, pelo
funcionário do cinema, no momento da compra, aquando do pagamento da mesma e mediante a
apresentação do Passaporte NOS Kids;
4.8. O Passaporte NOS Kids é pessoal e intransmissível e deve ter o espaço de identificação
preenchido com o nome do portador.
4.9. É obrigatória a apresentação de um documento de identificação que corresponda ao nome
inscrito no passaporte para receber os carimbos e os prémios;
4.10. Ao cliente assiste o direito de recusar a atribuição de carimbo de filme;
4.11. Carimbo NOS Kids: aos clientes do serviço NOS Kids, à data de 28 de outubro de 2021, que
tenham a sua conta de cliente regularizada, será atribuído um código único e intransmissível que
poderá ser trocado por UM carimbo nos Cinemas NOS que integrem a lista constante do Anexo
I, e que equivale a um carimbo de filme. A atribuição deste carimbo será feita presencialmente na
folha de identificação do passaporte sendo obrigatória a presença do cliente do serviço efetuada a
sua atribuição.
5. ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS:
5.1. Os carimbos no passaporte podem ser trocados por prémios da seguinte forma:
a) 2 carimbos de filme (ou 1 carimbo de filme + 1 carimbo NOS Kids) = 1 pacote de pipocas
pequeno;
b) 4 carimbos de filme (ou 3 carimbos de filme + 1 carimbo NOS Kids) = 1 prémio NOS Kids.
5.2. Com vista a receber o prémio, o Cliente deve, durante a vigência da Campanha e no período
indicado no ponto 3.1., mostrar no balcão de um Cinema NOS o passaporte com o número de
carimbos necessários para o prémio que pretender receber;

5.3. A combinação de carimbos no passaporte não tem que ser sequencial. Para efeitos de troca
por prémio será verificado apenas o número total de carimbos de filme;
5.4. Os carimbos colocados em vários passaportes não se somam ou acumulam entre si, apenas
sendo elegíveis os carimbos existentes em cada passaporte;
5.5. É obrigatória a apresentação de um documento de identificação que corresponda ao nome
inscrito no passaporte para receber os prémios;
5.6. No momento de atribuição dos prémios, é colocado o carimbo de prémio no espaço do
respetivo prémio no passaporte. Os carimbos de prémio não são carimbos de filme e não são
contabilizados para a troca por prémios;
5.6. A NOS reserva-se no direito de não considerar participações que considere suspeitas de
comportamento fraudulento.
6. PRÉMIO NOS KIDS
6.1. Existe um prémio NOS Kids, igual para todos os participantes;
6.2. O artigo é limitado ao stock existente e não são aceites encomendas;
6.3. Não são aceites trocas ou devoluções de prémios NOS Kids.
7. TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS:
7.1. A participação na presente Campanha implica a aceitação e o cumprimento integral e
incondicional do presente regulamento pelos participantes e as decisões da Promotora são
consideradas definitivas.
7.2. Apenas são admitidas as participações que estejam em conformidade com o presente
regulamento. Qualquer participação por meio diverso do previsto neste regulamento não será
considerada.
7.3. A Promotora reserva-se o direito de alterar o regulamento no decorrer da Campanha.
7.4. Em nenhuma circunstância poderá o prémio ser convertido em dinheiro ou trocado por
qualquer outro prémio..
7.5. A Promotora reserva-se o direito de fazer cessar, alterar, encurtar, atrasar ou prolongar esta
Campanha a todo o tempo, sem que com isso os participantes tenham direito a qualquer tipo de
compensação.
8. RESPONSABILIDADE:
8.1. A NOS não é responsável por participações perdidas, atrasadas, incompletas, inválidas,
extraviadas ou corrompidas, as quais não serão consideradas para efeitos de participação na
Campanha.
8.2. É da inteira responsabilidade do cliente a ocorrência de qualquer evento que resulte na perda,
extravio, deterioração ou destruição do Passaporte NOS Kids, não podendo, destes factos, ou de
quaisquer outros eventos fortuitos, resultar qualquer responsabilidade para a NOS.
8.3. Na ocorrência de um dos eventos descritos no número que antecede não resulta qualquer
obrigação para a NOS nem caberá ao cliente o direito solicitar a restituição do número de
carimbos apostos no Passaporte NOS Kids à data da ocorrência do evento.

9. LEI E FORO
9.1. O presente Regulamento é regido pela lei Portuguesa.
9.2. Para dirimir qualquer questão resultante do presente Regulamento haverá uma tentativa de
acordo amistoso entre a Promotora e o cliente. Na ausência de acordo, será competente o foro da
comarca de Lisboa.
ANEXO 1
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Cinemas Aderentes Campanha
Cinemas NOS Almada Forum
Cinemas NOS Alvaláxia
Cinemas NOS Amoreiras
Cinemas NOS Braga Parque
Cinemas NOS Cascaishopping
Cinemas NOS Colombo
Cinemas NOS Alma Shopping (Coimbra)
Cinemas NOS Nosso Shopping (Vila Real)
Cinemas NOS Alameda Shop & Spot (Porto)
Cinemas NOS Ferrara Plaza
Cinemas NOS Forum Algarve
Cinemas NOS Forum Coimbra
Cinemas NOS Forum Madeira – Funchal
Cinemas NOS Alegro Montijo
Cinemas NOS Forum Viseu
Cinemas NOS Foz Plaza – Figueira da Foz
Cinemas NOS Gaiashopping
Cinemas NOS Maiashopping
Cinemas NOS Mar Shopping
Cinemas NOS Norteshopping
Cinemas NOS Odivelas Strada
Cinemas NOS Oeiras Parque
Cinemas NOS Palácio do Gelo
Cinemas NOS Parque Nascente - Gondomar
Cinemas NOS Tavira
Cinemas NOS Torres Vedras
Cinemas NOS Vasco da Gama
Cinemas NOS Mar Shopping Algarve
Cinemas NOS Évora Plaza

