
 
 

 

 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE O CENTRO RECREATIVO EUREKA 

PARK E A ASOCIACION DE COMERCIANTES DE A ESTRADA 

 

En A Estrada a 27 Maio 2016 

  

Reunidos, 

Duna parte D. Alfredo González Otero con D.N.I.76824948A, como presidente da 

Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE) con C.I.F.  G-36310076.  

 

Doutra parte D.Pedro Díaz Megengo con DNI 35457273 J como propietario do Centro 

Recreativo Eureka Park.                                                   . 

 

Ambas partes recoñécense mutuamente a capacidad necesaria para levar a cabo o 

presente convenio conforme á seguinte cláusula: 

 

I. A todos os comerciantes asociados á ACOE se lles fará entrega de 100 

tarxetas para poder acceder as instalacións con desconto dunha hora gratis. 

Os comerciantes regalaranlle os seus clientes a tarxeta logo de facer unha 

compra. A tarxeta só será canxeable de luns a venres, no horario do Centro 

Recreativo.  

II. A ACOE, comprométese a facer entrega das tarxetas os asociados e 

informarlles de dita colaboración para dar a coñecer as novas instalacións. 

III. A promoción das tarxetas os comercios asociados terá unha duración 

limitada.  

IV. Tódolos asociados da ACOE, beneficiaranse dun desconto especial durante 

máximo 20H. semanais. Disporán dunha 1ª hora gratis e as seguintes a 1€. 

TARIFAS EUREKAPARK 

  1 HORA.................... 3€ 

  2 HORAS.................. 5€ 

  3 HORAS.................. 7€ 

V. O Centro Recreativo Eureka Park vai dirixido a nenos de 3 a 11 anos. 

 



 
 

VI. O Horario é: 

    Inverno  16:00 a 21:00h. 

   Verán     18:00 a 23.00h. 

VII. Estas promocións non serán acumulables con outros descontos e promocións. 

 

VIII.  De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de 

Datos, a empresa SPL e a ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE A ESTRADA 

informan, que os datos persoais facilitados a través do contrato establecido 

entre ambas, serán incorporados nun arquivo de clientes e tratados de 

maneira automatizada. A finalidade do citado  arquivo é servir como soporte 

de información aos servicios comerciais nos que traballan ambas  empresas. 

 

Este contrato ten carácter mercantil e rexirase polas súas propias cláusulas, ou no que 

nelas non estivera contemplado, polo previsto nas disposicións españolas contidas no 

código de comercio, leis especiais e usos mercantís. 

 

 

Asdo.         Asdo. 

Asociación de Comerciantes da Estrada  Centro Recreativo Eureka Park 

  D. Alfredo González Otero       D. Pedro Díaz Megengo 

 
 


