
SHOWCOOKINGS/
WORKSHOPS

GRATUITOS
SÁBADO À TARDE

PALCO INTERIOR

Lotação máxima de 25 pessoas por sessão. 
*O workshop “Mommy & Me” está limitado a 6 pessoas 
em simultâneo em palco.
Acesso por ordem de chegada.
Consulte a programação completa em marshopping.com 
ou no Balcão de Informações, piso 0.

A Ingka Centres Portugal, S.A., com sede na Avenida Doutor Óscar Lopes, 4450-337 Leça da Palmeira - Matosinhos, pessoa coletiva n.º 507 161 025, 
irá organizar no centro comercial MAR Shopping Matosinhos, entre fevereiro e maio de 2020, 4 Workshops no âmbito da iniciativa “MAR Shopping Food 
Experience”.
A Ingka Centres Portugal S.A. é a entidade promotora dos Showcookings/Workshops, sendo também a entidade que administra o MAR Shopping 
Matosinhos, e a Bridge (RLZ SA), com sede na Rua das Andresas 326, 4100-051 Porto, é a entidade organizadora e gestora dos referidos eventos, 
que se encontram sujeitos ao presente Regulamento, do qual deverá ser dado conhecimento a todos os participantes.  
  

DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Os Showcookings/Workshops apresentados vão decorrer no espaço de restauração do MAR Shopping Matosinhos, nos dias 08 de fevereiro de 2020, 
07 de março de 2020, 04 de abril de 2020 e 02 de maio de 2020, com 1 sessão cada, pelas 14h00 horas e associados às temáticas de Showcooking e 
Workshop.
2. Estes Showcookings/Workshops são atividades gratuitas e destinadas a todos os clientes do MAR Shopping Matosinhos, nomeadamente, adultos e 
crianças com idade superior a 6 (seis) anos de idade (se devidamente acompanhados pelos responsáveis adultos).
3. Os Showcookings/Workshops terão uma duração mínima de 60 minutos por sessão, podendo variar consoante o seu funcionamento. 

3.1 Não obstante o redigido no ponto 3, o workshop “Mommy & Me” agendado para 02 de maio de 2020 será realizado entre as 14h00 e as 18h00.
4. A participação em cada sessão dos Showcokings/Workshops está limitada ao número total de 25 pessoas (incluindo crianças e adultos) por sessão (para 
showcookings). A gestão do tempo será realizada pelo responsável do workshop, segundo as normas de bom funcionamento e disposições gerais do 
presente regulamento. O acesso aos Showcookings/Workshops é efetuado por ordem da chegada. Em caso de grande afluência, será criada uma fila de 
espera para participar na atividade. 

4.1 Não obstante o redigido no ponto 4, para o Workshop “Mommy & Me” o formato está limitado a 6 pessoas em simultâneo em palco (entre as 14h00 
e 18h00 e incluindo crianças e adultos) para as atividades realizadas.

5. É obrigatória a permanência dos responsáveis pelas crianças (menores de idade) que participem, durante os Showcookings/Workshops que estas 
frequentarem.
6. Os participantes que tenham algum tipo de alergia, problema dermatológico ou físico que possa interferir com a dinâmica do Showcookings/Workshops, 
deverão alertar os responsáveis do mesmo antes do início da sessão.
7. Devem ser respeitadas as regras impostas pela entidade promotora e pela entidade gestora dos Showcookings/Workshops e pelo presente regulamento.
8. O calendário dos Showcookings/Workshops encontra-se disponível nos meios de comunicação presentes no MAR Shopping Matosinhos e poderá sofrer 
alterações, sem aviso prévio.
9. Não é permitido comer ou beber dentro do espaço dos Showcookings/Workshops, salvo quando o contrário resultar da própria dinâmica dos 
Showcookings/Workshops e atendendo ao observado no ponto 6 deste regulamento.
10. A Administração do MAR Shopping Matosinhos reserva-se o direito de exigir a saída dos participantes dos Showcookings/Workshops, por parte daqueles 
que não cumpram o presente Regulamento ou quaisquer outras indicações que, por qualquer meio, venham a ser comunicadas ou divulgadas pelo MAR 
Shopping Matosinhos.

REGRAS DOS WORKSHOPS
11. A área dos Showcookings/Workshops poderá ser encerrada, temporariamente e sem aviso prévio, por questões de segurança, limpeza 
ou manutenção.
12. Os locais de realização dos Showcookings/Workshops são lugares de trabalho bastante seguros desde que se cumpram regras básicas de conduta 
previstas neste regulamento e concretamente fornecidas nos Showcookings/Workshops, pelos orientadores das atividades e pela entidade gestora e 
organizadora dos eventos. 
13. Todos os participantes dos Showcookings/Workshops devem ter sentido de responsabilidade e evitar atitudes que possam acarretar acidentes e 
possíveis danos para si e para os demais. 
14. Todos os participantes dos Showcookings/Workshops devem ainda prestar atenção à sua volta, bem como às indicações dos responsáveis pelos 
Workshops, sempre presentes, e prevenir-se contra perigos que possam surgir da conduta dos demais participantes, assim como da sua própria. 
15. Constituem regras básicas de segurança, que todos os participantes deverão ter presentes, nomeadamente as seguintes:

a. As bancadas de trabalho devem estar sempre limpas e arrumadas para facilitar as execuções dos Showcookings/Workshops e evitar acidentes 
(quando aplicável).
b. Todas as ações devem ser realizadas com o acompanhamento e seguindo os aconselhamentos dos responsáveis pela dinâmica dos 
Showcookings/Workshops (em caso de dúvida os participantes deverão sempre requerer o devido aconselhamento/acompanhamento para evitar 
acidentes, nomeadamente as crianças que participam nas mesmas).
c. Utilizar corretamente todo o material disponível e autorizado, de acordo com as funções e/ou ações necessárias.
d. Ouvir sempre as instruções de trabalho, de modo a manusear tudo com a devida atenção. 
e. Seguir sempre as indicações dos responsáveis que conduzem o Showcookings/Workshops. 

RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS
16. O MAR Shopping Matosinhos não se poderá responsabilizar pelo furto ou desaparecimento de objetos pessoais dentro do espaço dos 
Showcookings/Workshops. 
17. O MAR Shopping Matosinhos não poderá ser responsabilizado por quaisquer danos ocorridos durante os Showcookings/Workshops ou no âmbito destes, 
nomeadamente por danos provocados por outras entidades e consequência de condutas (ações e / ou omissões) que não estejam sob o seu controlo ou 
gestão. 
18. Os Workshops são geridos, programados e ministrados pela Bridge (RLZ SA), estando o MAR Shopping Matosinhos excluído de qualquer responsabilidade por 
danos causados neste âmbito. 
19. O MAR Shopping Matosinhos declara existir um seguro de responsabilidade civil, respeitante à Bridge (RLZ SA), no âmbito da sua atividade 
de organização de eventos.
20. O MAR Shopping Matosinhos reserva-se o direito de, a qualquer momento, ajustar e/ou alterar as regras aplicáveis à agenda do MAR Shopping 
Food Experience, incluindo os Showcooking/Workshops, e, bem assim, cancelar ou suspender o mesmo, sem que tal confira aos participantes quaisquer 
direitos de indemnização ou compensação.
21. Todos os Showcookings/Workshops e restantes ações incluídas no âmbito “MAR Shopping Food Experience” são eventos filmados e fotografados, 
e o seu conteúdo passível de ser utilizado pela Ingka Centres Portugal, S.A., para efeitos de marketing, e distribuídos nos seus canais de comunicação 
associados. Se não concordar com o tratamento dos seus dados pessoais, pode optar por não participar no evento.

DADOS PESSOAIS
22. Os participantes autorizam o MAR Shopping Matosinhos  a publicar, divulgar e utilizar os dados não confidenciais constantes dos formulários 
de inscrição ou outros documentos, ficando expresso que tal utilização se restringirá ao que se mostrar necessário ao normal funcionamento 
do Showcookings/Workshops, designadamente no que diz respeito às suas estratégias de marketing.
23. O MAR Shopping Matosinhos obriga-se, em todo o caso, a respeitar a confidencialidade dos dados fornecidos pelos participantes no estrito cumprimento 
do regime de proteção legal de dados pessoais, tendo o titular o direito de acesso, alteração, retificação e eliminação dos seus dados pessoais, devendo para 
o efeito dirigir-se por escrito às entidades promotora e organizadora da presente ação.

DISPOSIÇÕES FINAIS
24. Quaisquer dúvidas e/ou pedidos de esclarecimento sobre o presente Regulamento deverão ser enviados para o e-mail administracao@marshopping.com, 
reservando-se o MAR Shopping Matosinhos o direito de solucionar qualquer erro, mal-entendido ou conflito no âmbito deste Regulamento, por decisão 
considerada definitiva. 

REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO

SHOWCOOCKING
PARA COZINHAR
7 MARÇO 

JOANA 
ROQUE

SHOWCOOCKING PASTELARIA
LA DOLCE RITA
8 FEVEREIRO

RITA 
NASCIMENTO SHOWCOOCKING 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
A MELHOR AMIGA DA BARBIE
4 ABRIL

ANA GOMES

WORKSHOP DIA DA MÃE*
MOMMY & ME!
2 MAIO

ATELIER 
ROSEBONBON


