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REGULAMENTO DA AÇÃO PROMOCIONAL  

“LANÇAMENTO DE DADOS ARENA LOUNGE” 

 

1.ª 

(Organização) 

1. Ação promocional “Lançamento de Dados Arena Lounge”, adiante designada como ação, é 

organizada pelo Casino Lisboa. 

2.ª 

(Período) 

1. A ação realizar-se-á, todos os dias, durante o ano 2023, a partir das 21h30 até encerramento 

do Casino Lisboa (de domingo a quinta-feira às 03:00 e às sextas, sábados e vésperas de 

feriado às 04:00). 

3.ª 

(Objectivo) 

1. A acção consiste na atribuição de um ticket promocional, no valor de € 5,00, junto do balcão 

Clube IN Casino Lisboa, mediante a apresentação de um Vale recebido no Bar Arena Lounge. 

4.ª 

(Participação) 

a) São elegíveis para a acção todos os detentores de vale Arena Lounge; 

b) Para ganhar o vale, o cliente, após pagamento da conta, lança três dados promocionais 

disponibilizados pelo chefe de bar e se a soma do valor dos três dados for treze (13), ganha 

um vale de valor equivalente ao que consumiu no Bar Arena Lounge; 

c) O Lançamento dos dados é apenas permitido a maiores de 18 anos; 

d) A promoção não é válida em dias de eventos; 

e) Se a fatura for inferior ao valor do vale, não haverá lugar a troco; 

f) Se o consumo for superior ao valor do vale, deverá ser pago o valor excedente; 
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g) O valor do vale não deverá ser repartido, sendo o consumo feito uma única vez; 

h) O vale não é possível de converter em valor monetário; 

i) Não acumulável com outras campanhas ou promoções do Bar Arena Lounge; 

j) A todos os clientes que apresentem o vale a que alude o nº1 da 3.ª regra, juntamente com a 

fatura no balcão Clube In, será efetuada a oferta de um ticket promocional de € 5; 

k) A oferta mencionada no n.º 1 da 3.ª regra só será efetuada dentro da validade do Vale, válido 

até 30 dias após data de emissão, 

5.ª 

(Direito subsidiário) 

1. Os casos omissos serão decididos de acordo com a legislação aplicável à exploração de Jogos 

de fortuna e azar em casinos. 

2. Qualquer omissão ou dúvida na interpretação do presente regulamento será resolvida pela 

Direção do Casino, de cuja decisão caberá recurso para o Serviço de Regulação e Inspeção de 

Jogos. 

 


