REGULAMENTO PROGRAMA
“PASSAPORTE KIDZANIA LISBOA”
1. Introdução
O presente regulamento destina-se a disciplinar a forma de participação e
funcionamento do programa “PASSAPORTE KIDZANIA LISBOA”.

2. Organização
A organização do programa pertence à administração do Parque Temático KidZania, sita
no Dolce Vita Tejo.

3. Destinatários
O programa “PASSAPORTE KIDZANIA LISBOA” destina-se a todas as crianças
com idades entre os 3 (três) anos e os 15 (quinze) anos, inclusive, que expressem o seu
desejo em adquirir o “Passaporte KidZania Lisboa”, sem prejuízo do disposto no
número 6 infra.

4. Aceitação do regulamento
1. A adesão ao programa “PASSAPORTE KIDZANIA LISBOA” está condicionada
à aceitação integral do presente regulamento, com as alterações, anexos e
aditamentos que, a qualquer altura e sem necessidade de aviso prévio, venham a ser
introduzidos pela organização;
2. A adesão ao programa “PASSAPORTE KIDZANIA LISBOA” implica ainda a
total aceitação de todas as decisões da organização, sem possibilidade de
reclamação.

5. Alteração do regulamento
Os visitantes que pretendam adquirir o “Passaporte KidZania Lisboa” desde já
reconhecem, adicionalmente, para todos os efeitos, o direito de poder a Organização, a
todo o tempo e por qualquer modo, alterar, no todo ou em parte o presente regulamento,
obrigando-se a, nesses casos, divulgar as alterações introduzidas.

6. Condições do programa
1. Constituem cumulativamente condições do programa:

a. O programa destina-se a todos os visitantes da KidZania que desejem adquirir o
“Passaporte KidZania Lisboa” e que se encontrem inscritos nos termos definidos no
presente regulamento;
b. Para aderir ao programa “Passaporte KidZania Lisboa” o adulto responsável terá de
preencher, na totalidade e de forma legível, o Formulário de Dados que poderá ser
solicitado no Aeroporto da KidZania.
c. Para além do preenchimento do Formulário de Dados, a adesão ao programa
“PASSAPORTE KIDZANIA LISBOA” tem um custo associado de 2 (dois)
euros;
d. Este Formulário de Dados carece de uma autorização presencial do adulto
legalmente responsável pela criança aderente ao programa “PASSAPORTE
KIDZANIA LISBOA”, no momento da entrega do Formulário de Dados.
e. No momento de entrega do Formulário de Dados, será disponibilizado à criança um
sticker com um holograma KidZania Lisboa que funcionará como comprovativo de
adesão ao programa “PASSAPORTE KIDZANIA LISBOA”
f. A cada Passaporte está associado um número e código de barras, que por sua vez
corresponde ao Formulário de Dados inicialmente preenchido;
g. O Passaporte da KidZania é pessoal e intransmissível, devendo os dados pessoais,
como Nome, Data de Nascimento e Nacionalidade, serem preenchidos pela criança,
com a ajuda de um adulto responsável, se necessário. A colocação de uma foto da
criança no Passaporte também é obrigatória, pois servirá como elemento
identificador da Criança no momento de utilização do mesmo;
h. O Passaporte da KidZania tem validade até 31.12.2017.
i. Que o participante, cumpra os demais requisitos e condições previstos no presente
regulamento.

7. Benefícios do programa
1. Todos os benefícios, vantagens, descontos, vouchers, ofertas e vales associados ao
programa

“PASSAPORTE

KIDZANIA

LISBOA”

são

pessoais

e

intransmissíveis, não acumuláveis com outras ofertas e promoções e não podem ser
vendidos, substituídos, oferecidos ou doados a quem quer que seja;
2. Todos os benefícios, vantagens, descontos, vouchers, ofertas e vales associados ao
programa “PASSAPORTE KIDZANIA LISBOA” são de utilização única;
3. Estes são válidos durante o período de validade do Passaporte;
4. Para usufruir dos benefícios do programa, o visitante (criança) deverá apresentar o
seu Passaporte no Aeroporto da KidZania e nas atividades realizadas, onde será feito
o respectivo registo, através de carimbos com a respectiva identificação;

5. Os benefícios e descontos associados ao programa “PASSAPORTE KIDZANIA
LISBOA” são os seguintes:
a. Preenchimento de 1ª página com 8 carimbos de atividades realizadas = 25
kidZos
b. Preenchimento de 2ª página com 8 carimbos de atividades realizadas = 50
kidZos
c. Preenchimento de 3ª página com 8 carimbos de atividades realizadas = Oferta
Pacote de Pipocas
d. Preenchimento de 4ª página com 8 carimbos de atividades realizadas = 20%
Desconto na próxima visita em Família (Desconto aplicável até 5 Bilhetes)
e. Preenchimento de 5ª página com 8 carimbos de atividades realizadas = 50%
Desconto no Bilhete do Titular do Cartão
f. Preenchimento de 6ª página com 8 carimbos de atividades realizadas = Oferta
Novo Passaporte

8. Critérios de adesão
1. A aceitação ou recusa do pedido de adesão ao Programa “Passaporte KidZania
Lisboa” cabe à organização, através dos Serviços da KidZania;
2. Os critérios de aceitação do pedido de naturalização serão baseados em:
a. Preenchimento integral do Formulário de Dados;
b. Preenchimento legível do Formulário de Dados;
c. Assinatura válida (igual ao B.I. ou Cartão de Cidadão) do adulto legalmente
responsável pela criança, aquando a entrega do Formulário de Dados no Aeroporto da
KidZania;
d. Preenchimento dos dados pessoais e colocação de foto no Passaporte.
3. As deliberações da organização serão soberanas e irrecorríveis.

9. Excepções e situações particulares
1.

Prevêem-se neste regulamento as seguintes situações de excepção para os aderentes
ao programa “PASSAPORTE KIDZANIA LISBOA”:
a) No caso do perder o Passaporte, mesmo que ainda esteja na validade, não é
possível solicitar uma 2ª via:
b) No caso de já ser aderente do programa “PASSAPORTE KIDZANIA LISBOA”
e pretender um 2º Passaporte durante o período de validade do mesmo, poderá
solicitá-lo no Aeroporto da KidZania, bastando para isso apresentar o 1º
Passaporte totalmente preenchido e pagar o valor de 2 (dois) euros.

c) No caso de pretender estender a adesão ao programa “PASSAPORTE
KIDZANIA LISBOA”, após a validade do Passaporte, será possível estender a
adesão, bastando para isso apresentar o 1º Passaporte totalmente preenchido e
pagar o valor de 2 (dois) euros.

10. Utilização dos dados e obrigação de confidencialidade
1. A recolha dos dados a recolher no Formulário de Dados está autorizada pela Comissão
Nacional de Protecção de Dados;
2. Os visitantes reconhecem e atribuem à Organização o direito de proceder à
publicação, divulgação e utilização dos dados constantes do Formulário de Dados,
designadamente os nomes dos aderentes, ficando expresso que tal utilização se
restringirá ao que se mostrar necessário ao normal funcionamento do programa
“PASSAPORTE KIDZANIA LISBOA”, designadamente no que concerne à sua
vertente de marketing e de publicidade.
3. A Organização obriga-se, em todo o caso, a respeitar a confidencialidade dos dados
fornecidos pelos visitantes e a fazer o tratamento dos mesmos no estrito cumprimento
do regime de protecção legal de dados pessoais, ficando desde já expresso que os
dados pessoais assim recolhidos se tornam essenciais ao processo de naturalização
dos visitantes no programa “PASSAPORTE KIDZANIA LISBOA”
4. A Organização compromete-se a fornecer aos visitantes toda a informação relevante
para o processo de adesão ao programa “Passaporte KidZania Lisboa”,
designadamente a que lhe seja solicitada.
5. O titular dos dados fornecidos poderão consultar, rectificar, actualizar ou eliminar os
seus dados pessoais devendo notificar para o efeito a sociedade PERPETURBANA,
S.A., através de carta registada para a seguinte morada: Dolce Vita Tejo - Loja 10.054,
Avenida Cruzeiro Seixas, 7, Casal da Mira - 2650-435 Amadora.

10. Interpretação do regulamento
Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e aplicação do regulamento deverão ser
analisadas e decididas pela Organização.

Lisboa, 20 de fevereiro de 2017. KidZania Lisboa.

