
    1 tubo de bolas de

ténis

Com a acumulação de 200 pontos na prática desportiva, pode-se converter em umdos presente seguintes:

1 fita para óculos 1 touca de natação

1 prancha de natação
1 par de óculos de

natação
1 joelheira

Fotografias das lembranças

O cupão do sócio “Sport Easy” de

MOP10

*Os cupões dos presentes são vá

lidos até 30 de Junho de 2022

Plano de Bónus de Pontuação para os Sócios “Sport Easy”

O cupão do sócio “Sport Easy” de

MOP50

*Os cupões dos presentes são vá

lidos até 30 de Junho de 2022

O cupão do sócio “Sport Easy” de MOP100

*Os cupões dos presentes são válidos até 30 de

Junho de 2022

1 corda de saltar com

coutadores de saltos

1 tubo de volantes de

badminton
1 tapete de yoga

Deslocar-se pessoalmente ao posto de atendimento e informação do Plano de Sócio “Sport Easy” -

Pavilhão Polidesportivo Tap Seac para o registo e levantamento do presente.

 É  limitado o stock do produto, sendo atendido de acordo com a ordem de precedência e não poderá ser

requerido uma vez esgotado.

1 boné

6 bolas de ténis-de-

mesa

Com a acumulação de 20 pontos na prática desportiva, pode-se converter em um dos presentes

seguintes:

1 eco-mala desdobrável

Com a acumulação de 100 pontos na prática desportiva, pode-se converter em um dos presentes

seguintes:

Com a acumulação de 50 pontos na prática desportiva, pode-se converter em um dos presentes

seguintes:

1 par de pulseira

esportiva de algodão

Os sócios “Sport Easy” desfrutam, entre os dias 1 de Abril e 30 de

Junho de 2022, da conversão em presents as seguintes:

*Desconto para converter em presents, só pode

ser usado uma única vez

50,5 a 100 pontos

100,5 a 200 pontos

200,5 a 300 pontos

300,5 a 400 pontos

Um presente de 100 pontos

Um presente de 200 pontos

Um presente de 300 pontos

Um presente de 400 pontos

Pontuação acumulada

0,5 a 20 pontos

20,5 a 50 pontos

Um presente de 20 pontos

Um presente de 50 pontos

Conversão possível



Fotografias das lembranças

Plano de Bónus de Pontuação para os Sócios “Sport Easy”

Deslocar-se pessoalmente ao posto de atendimento e informação do Plano de Sócio “Sport Easy” -

Pavilhão Polidesportivo Tap Seac para o registo e levantamento do presente.

 É  limitado o stock do produto, sendo atendido de acordo com a ordem de precedência e não poderá ser

requerido uma vez esgotado.

Os sócios “Sport Easy” desfrutam, entre os dias 1 de Abril e 30 de

Junho de 2022, da conversão em presents as seguintes:

*Desconto para converter em presents, só pode

ser usado uma única vez

50,5 a 100 pontos

100,5 a 200 pontos

200,5 a 300 pontos

300,5 a 400 pontos

Um presente de 100 pontos

Um presente de 200 pontos

Um presente de 300 pontos

Um presente de 400 pontos

Pontuação acumulada

0,5 a 20 pontos

20,5 a 50 pontos

Um presente de 20 pontos

Um presente de 50 pontos

Conversão possível

Termos de utilização：

5.Findo o procedimento de registo, o sócio deve levantar os presentes de acordo com as informações recebidas, nomeadamente hora, data e local da conversão. Os

presentes devem ser reclamados no prazo estipulado, findo este prazo caduca o direito a receber os presentes, não sendo, contudo, efectuada nova notificação, nem

restituídos os presentes e a pontuação descontada

1 saco desportivo
1 saco para

ténis-de-mesa

1 saco para de

badminton

1 relógio com pulseira

de silicone
1 colar de magnético

2.O cupão do sócio “Sport Easy” não dá direito a troco, é intransmissível e não pode ser comercializado nem convertido em dinheiro ou em presentes. É limitado apenas

ao aluguer individual das instalações desportivas da Rede das Instalações Desportivas Públicas e à sua conversão em presentes pelo sócio. Encontra-se indicado no

cupão o número do sócio. Para a utilização do cupão é obrigatória a apresentação do cartão de sócio para efeitos de verificação.Os cupões dos presentes são válidos at

é 30 de Junho de 2022.

3.Para mais informações sobre as formalidades, as bonificações e os esclarecimentos e as regras de utilização no âmbito da adesão ao Plano de Sócio ou Plano de Bó

nus de Pontuação, por favor aceder ao website do Instituto ou contactar a linha aberta pelo número 28236363.

4.Os pontos acumulados devem ser utilizados antes do termo do prazo. Cabendo ao sócio prestar atenção ao prazo de validade dos pontos. Os pontos serão todos

eliminados no final do prazo, sem prévia notificação, sendo efectuado novamente o cálculo da pontuação. Para verificar os pontos acumulados, por favor consultar o

website www.sport.gov.mo , contactar telefônica o Id, ou verificar através do auto-sistema instalado no Pavilhão Polidesportivo Tap Seac ou no Centro Desportivo Olí

mpico.

1.Após escolhido o presente, não será aceite a sua substituição, Os pontos serão deduzidos na conta do respectivo sócio “Sport Easy”. As fotos são apenas para referê

ncia. É  limitado o stock do produto, sendo atendido de acordo com a ordem de precedência. Caso se esgotem os presentes, o Instituto do Desporto reserva-se o direito

de substituí-los por outros presentes. O Instituto do Desporto reserva-se o direito de alterar o tipo, o modelo e o conteúdo dos presentes integrados no Plano de Bónus

de Pontuação para os sócios “Sport Easy” sem prévia notificação.

1 bola de basquetebol

Com a acumulação de 300 pontos na prática desportiva, pode-se converter em um dos presentes

seguintes:

1 mochila

Com a acumulação de 400 pontos na prática desportiva, pode-se converter em um dos presentes

seguintes:

1 bola de futebol
1 bolsa desportiva para

telemóvel

O cupão do sócio “Sport Easy” de MOP150

*Os cupões dos presentes são válidos até 30 de

Junho de 2022

O cupão do sócio “Sport Easy” de MOP200

*Os cupões dos presentes são válidos até 30 de

Junho de 2022


