CONDIÇÕES DE ADESÃO DE OPERADORES PACK TURÍSTICO LEIRIA
Comércio Reabre com Segurança - VIVA LEIRIA
Enquadramento
O programa “Comércio Reabre com Segurança” é uma iniciativa do Município de Leiria e da Acilis - Associação
de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo da Região de Leiria, em parceria com o Leiria Market. O Município
de Leiria e a Acilis pretendem, com esta iniciativa, incentivar as compras no comércio local fomentando, dessa
forma, a retoma rápida e eficaz da economia da região.

CONCURSO DE MONTRAS
De 28 de novembro a 24 de dezembro de 2020, os estabelecimentos aderentes ao projeto Leiria Christmas
Market terão as suas montras decoradas para o concurso.
As montras serão avaliadas por um júri nomeado pela organização e pelo público, através do botão “gosto” nas
fotografias de cada montra da página de facebook da ACILIS.
No total serão atribuídos 3 prémios às 3 montras mais votadas. Ao primeiro classificado serão atribuídas 200
LeiriaCoin (200 euros), ao segundo classificado, 150 LeiriaCoin (150 euros) e ao treceiro classificado, 100 LeiriaCoin
(100 euros).
Os prémios só poderão ser descontados nos operadores do Pack Turístico | Visit Leiria (lista que disponibilizada
no website oficial deste projeto www.vivaleiria.pt), mediante disponibilidade, até ao dia 28 de fevereiro de 2021.
Adesão à Lista de Operadores Pack Turístico | Diretório Visit Leiria
Para fazer parte deste projeto e ser uma empresa da lista de operadores do Pack Turístico | Visit Leiria, preencha
o formulário disponível em www.vivaleiria.pt, com as informações referentes ao seu estabelecimento.
A lista de serviços elegíveis para o projeto Viva Leiria e Visit Leiria estão pré-definidos e encontram-se listados
no verso deste documento.

CONDIÇÕES DE REEMBOLSO DOS VALES “VIVA LEIRIA” / LEIRIA COINS
1.

O comerciante deve emitir as faturas das compras dos beneficiários em nome do Município de Leiria, com
o NIF 505 181 266 e indicação do compromisso n.º
/2020. Em anexo às faturas devem estar os vales
correspondentes (VIVA LEIRIA / LEIRIA COINS);
2. O valor de cada fatura deve de ser igual ao somatório dos vales apresentados;
3. Só serão reembolsadas as faturas relativas aos serviços elegíveis, conforme lista que consta neste
formulário;
4. A entrega da documentação (faturas e vales) deve ser efetuada na Divisão de Desenvolvimento Económico
do Município de Leiria, a cada segunda-feira;
5. O pagamento das faturas será efetuado por transferência bancaria, no prazo de uma semana, após a
validação da documentação, pelos serviços competentes.
6. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos devem contactar o gabinete da Divisão de Desenvolvimento
Económico através do email gae@cm-leiria.pt ou tel: 969 321 893

LISTA DE SERVIÇOS ELEGÍVEIS
Actividades Outdoor

Percursos Pedestres (com guia);
Volteio/Batismo a Cavalo;
Passeios de Charrete;
Passeios de Bicicleta;
Sessões Fotográficas individuais;
Batismo de voo;
Prova de vinhos;
Passeio em Carro Clássico;
Karting - Piloto por um dia;
Workshop de Maquilhagem;
Aula de Yoga;
Paintball;
Descidas de Rios;
Observação de Aves;
Escalada e Rappel;
Paddel SUP;
Padell;
Surf / Body Board;
Outros.

Bem-Estar

Circuito Spa;
Massagem;
Termas;
Estética.

Alojamento

Alojamento e Pequeno-Almoço;
Refeições (Almoço e/ou Jantar).

Museus | Cinema

Visitas Guiadas;
Espectáculos;
Cinema.

Produtos Alimentares

Produtos BIO ou Locais;
Brisas do Liz.

Veículos

Aluguer de veículos com e sem motorista.

