
NOS Óscares 2022 - Filmes e Passatempos

Conheça os filmes que estão em exibição nos nossos Cinemas:

Power of the Dog                Dune                                       West Side Story                   Belfast

12 Nomeações                      10 Nomeações                          7 Nomeações                       7 Nomeações

Brevemente Trailer Comprar bilhete Trailer Comprar bilhete Trailer Comprar bilhete

King Richard                       Nightmare Alley                   No Time to Die                   Licorice Pizza

6 Nomeações                       4 Nomeações                         3 Nomeações                        3 Nomeações

Trailer Comprar bilhete Trailer Comprar bilhete Trailer Comprar bilhete Trailer Comprar bilhete

https://www.youtube.com/watch?v=UM9oPmgDldA
https://bilheteira.cinemas.nos.pt/cinema.jsp?CodFilme=1000643
https://www.youtube.com/watch?v=WX0PyIBPH1M&feature=emb_title
https://bilheteira.cinemas.nos.pt/cinema.jsp?CodFilme=1743650
https://www.youtube.com/watch?v=O0ytT4mMKh8&feature=emb_title
https://bilheteira.cinemas.nos.pt/cinema.jsp?CodFilme=1000748
https://www.youtube.com/watch?v=pa5Jq0q_2Sg
https://bilheteira.cinemas.nos.pt/cinema.jsp?CodFilme=1000678
https://www.youtube.com/watch?v=tc7ynqPa2E4&feature=emb_title
https://bilheteira.cinemas.nos.pt/cinema.jsp?CodFilme=1748060
https://www.youtube.com/watch?v=2_UciK-4Eek
https://bilheteira.cinemas.nos.pt/cinema.jsp?CodFilme=1724360
https://www.youtube.com/watch?v=FZJuRnlO9PU&feature=emb_title
https://bilheteira.cinemas.nos.pt/cinema.jsp?CodFilme=1749290


Mães Paralelas                    Spencer

2 Nomeações                       1 Nomeação

Trailer Comprar bilhete Trailer Comprar bilhete

Passatempos

Passatempo Papa Óscares

https://bit.ly/36SGn9r

A NOS Cinemas lança um passatempo, patrocinado pela COCA-COLA, associado ao
lançamento do Bilhete e Menu especiais, temáticos Óscares (Bilhete a 5€ e Menu Pack
Óscares a 7,5€ - bilhete e menu pequeno - para filmes nomeados, à 3ª e 4ª);

Para o cliente que mais tenha aderido ao bilhete Óscares e ao Menu Pack Óscares na App
Cinemas NOS usando o seu perfil de cliente, será atribuído uma viagem a Cannes, oferecida
pela COCA-COLA (premiado: maior valor gasto em cinema nestes produtos, critério de
desempate frase criativa com Cinemas NOS e COCA-COLA);

O passatempo acaba no dia 28 de março. O vencedor será notificado nessa mesma semana
via o email associado ao seu perfil de utilizador da App Cinemas NOS.

A NOS Cinemas reserva-se no direito de alterar o presente Regulamento, sempre que tais
alterações sejam justificadas e não prejudiquem os clientes.

Passatempo Bingo Óscares

https://bit.ly/3vmz3wQ

https://www.youtube.com/watch?v=MR2I2Hi3X6Y
https://bilheteira.cinemas.nos.pt/cinema.jsp?CodFilme=1000687
https://www.youtube.com/watch?v=1-Zy9dKLiwc&feature=emb_title
https://bilheteira.cinemas.nos.pt/cinema.jsp?CodFilme=1000667
https://bit.ly/36SGn9r
https://bit.ly/3vmz3wQ


A NOS Cinemas vai lançar um passatempo em formato “formulário” onde os concorrentes
devem preencher com a sua “aposta” dos vencedores de 11 categorias do evento dos
Óscares que decorrem a 28 de março;

Os vencedores são definidos em função do número de respostas certas:

Os cinco primeiros irão receber Gift Cards NOS Cinemas (1º Prémio: Gift Card 50€, 2º
premio: Gift Card 25€, 3º Premio: 20€, 4º prémio: 15€, 5º prémio: 10€);

As primeiras 10 participações corretas ganham convites para a cerimónia no Porto e Lisboa
que irá projetar o eventos dos Óscares em direto (bilhetes standard, não vips) (convites
duplos);

Caso haja um empate técnico na quantidade de respostas acertadas, o desempate será feito
com base na criatividade da frase criada com a palavra “NOS Cinemas”, frase que deve ser
enviada no mesmo formulário de participação;

Os vencedores serão notificados entre os dias 28 e 29 de março, via email (obrigatório
partilhar o endereço de email no momento da participação);

A NOS Cinemas reserva-se no direito de alterar o presente Regulamento, sempre que tais
alterações sejam justificadas e não prejudiquem os clientes.


