CB.CompraLocal
REGRAS E NORMAS | “Oferta Vales Desconto Restauração”

1. Entidades responsáveis
CMCB - Câmara Municipal de Castelo Branco
ACICB - Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa
2. Âmbito
A iniciativa “Vales Desconto Restauração” tem como objetivos:
- apoiar o Comércio Local Online,
- apoiar as empresas da Restauração,
- incentivar a compra no CB.CompraLocal.
Podem participar todos os Restaurantes do concelho de Castelo
Branco.
Cada Restaurante terá a possibilidade de efetuar descontos aos
clientes que se façam acompanhar dos respetivos vales.
3. Período
A iniciativa “Vales Desconto Restauração” irá decorrer entre os dias
21 de janeiro e 28 de fevereiro de 2021.
4. Inscrição
A inscrição será efetuada através do preenchimento e submissão do
seguinte formulário: https://forms.gle/QzHHPjknhdXbv5VAA
5. Data limite de inscrição
A receção das inscrições decorre entre os dias 20 de janeiro e 20 de
fevereiro de 2021.
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6. Contactos
No âmbito do esclarecimento de dúvidas, os representantes dos
restaurantes deverão contactar o CB.CompraLocal, através do email:
cb.compralocal@cm-castelobranco.pt
7. Condições e Regras de participação
a) os restaurantes aderentes à presente iniciativa, terão de
pertencer ao concelho de Castelo Branco e cumprir com todas as
orientações da DGS - Direção Geral de Saúde, no que respeita à
higienização do espaço e do devido transporte das refeições, no caso
de take away e entregas ao domicílio;
b) cada vale de desconto terá o valor de 2,5eur e será descontado
em apenas uma refeição individual;
c)

os

restaurantes

terão

de

aceitar

os

vales

de

desconto

apresentados pelos clientes, e terão de os anexar ao talão de
compra;
d) os restaurantes terão de apresentar os talões e os respetivos
vales à ACICB, semanalmente;
e) o somatório dos valores descontados (acumulação de vales), será
devolvido aos restaurantes pela ACICB, mediante apresentação do
referido na alínea d).
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