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Prémios do 2º TORNEIO DE PAIS: 
 

 
 

Atribuição de três vales de desconto no valor de 4%, intitulados “Vencedor fase de Grupo 
EdL” para compras acima de 20€ na marca KIPSTA.  

Atribuição de vale de desconto no valor de 8%, intitulado “Campeão 2017/2018 EdL” para 
compras acima de 30€ na marca KIPSTA.  
 
Este prémio só será atribuído, se adquirirmos no mínimo 200 equipamentos na Decathlon. 
 
 

 
 
Atribuição de um vale de compras na loja da Arboretto Telheiras, sita na rua Padre Américo 
13, no valor de 150€, o “Guarda-Redes que menos golos sofreu ao longo da fase de grupos”, 
ponderado pelo tempo de jogo jogado, desde que tenha jogado pelo menos 4 partes de 20 min. 
Em caso de empate, os Pais empatados disputaram um Torneio de Matraquilhos “jogo de 
singulares” à melhor de três partidas, durante a Festa que determinará o vencedor.   
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Atribuição de um pack de produtos de beleza no valor de 160€ e um vale desconto para 
compras no site da marca para a “Mãe que jogou em mais jogos”. Em caso de empate, as Mães 
empatadas disputarão um Torneio de Matraquilhos “jogo de singulares” à melhor de três partidas 
na Festa do EdL, que determinará a vencedora.  

Atribuição de um pack de produtos de beleza no valor de 160€ e um vale desconto para 
compras no site da marca para a “Mãe que marcou mais golos”. Em caso de empate, as Mães 
empatadas disputarão um Torneio de Matraquilhos “jogo de singulares” à melhor de três partidas 
na Festa do EdL que determinará a vencedora. 
  
Atribuição de um pack de produtos de beleza no valor de 160€ e um vale desconto para 
compras no site da marca para a Mãe participante nas actividades do Clube de Futebol, de 
Corrida e Ski, que obtenham mais gostos numa foto sua a praticar a actividade em causa, 
publicada nas paginas do Facebook dos clubes, em álbuns criados para o efeito. 

 

 

Iremos dando mais novidades/informações sempre que tal se justificar! 

 

Bom ano letivo 2017/18 e, já agora, boa época desportiva 2017/18 para todos! 
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