
 PROMOÇÃO “AMOR.COM TE LEVA PARA MILÃO”  
 

Regulamento 
 

1. Objeto e prazo da promoção 
 
1.1. A promoção “AMOR.COM TE LEVA PARA MILÃO”, doravante denominada 

“Promoção”, realizada pela TOTAL ENTERTAINMENT LTDA, sediada na Rua Arnaldo 
Quintela, 62, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ sob o nº. 
02.863.008/0001-07 (doravante simplesmente denominada “TOTAL”), doravante 
denominada “Promotora”, e CINEMARK BRASIL S/A, sediada à Av. Dr. Chucri 
Zaidan, 940 – Torre II – 2º andar – Vila Cordeiro, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ 
sob o n.º 00.779.721/0001-41 (doravante simplesmente denominada “CINEMARK”) 
e HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A., sediada na Avenida João Cabral de 
Mello Neto, 400 – 7º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 12.954.744/0001-24 (doravante simplesmente denominada 
“HOTEL URBANO”) ambas doravante denominadas conjuntamente “Parceiras da 
Realização”, é aberta a qualquer pessoa física, maior de 18 (dezoito) anos, 
absolutamente capaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, residente e 
domiciliada no território nacional (“Promoção”). 

 
1.2. Os participantes da Promoção concorrerão a 1 (um) pacote de viagem, incluindo 

passagens e 5 (cinco) noites de hospedagem em hotel três estrelas para na cidade 
de Milão, na Itália, nos termos especificados no presente Regulamento. 
 

1.3. Só serão aceitas participações realizadas entre a 00h do dia 08/06/2017 e 23h59 do 
dia 06/07/2017 (“Período de Participação”). Participações enviadas antes e/ou 
depois desse período não serão consideradas no ato da apuração. 
 

1.4. A participação nesta Promoção implica na aceitação total e irrestrita de todos os 
itens deste regulamento, disponibilizado no site www.cinemark.com.br 
(“Regulamento”). 
 

1.5. A Promoção é válida apenas no território nacional e destinada exclusivamente a 
pessoas físicas com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos no ato 
da participação, absolutamente capazes de exercer pessoalmente os atos da vida 
civil, residentes e domiciliados no Brasil. 

 
2. Mecânica da promoção 

 
2.1. A participação nesta Promoção é gratuita. Nenhuma compra ou qualquer outra 

forma de pagamento é necessária para participar da Promoção.  
 

2.2. Para participar, basta acessar o site www.cinemark.com.br, preencher o cadastro, 
clicar em “Promoções”, responder a pergunta de múltipla escolha: “Qual é o único 
cinema e a agência de viagens que te dão chances de fazer uma viagem com seu 
amor para Milão? : ( ) Cinemark e Hotel Urbano ( ) outros ( )” e responder 
criativamente à pergunta “Você se apaixonou por uma pessoa completamente 
diferente de você. Como você provaria que vocês podem dar certo?”, utilizando no 
máximo 500 (quinhentos) caracteres. O(a) autor(a) da resposta original mais 
criativa (“Vencedor”) ganhará uma ganhará 1 (um) pacote de viagem Hotel Urbano 
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para 2 (duas) pessoas com idades de 18 (dezoito) anos ou mais para a cidade de 
Milão, na Itália (“Prêmio”). 

 
2.3. Os participantes autorizam a Promotora e as Parceiras de Realização a utilizarem 

em qualquer espécie de mídia, sem qualquer contraprestação, todo o material 

enviado a esta Promoção, com os devidos créditos ao autor, caso seja solicitado. 

2.3.1. Os participantes cedem aos Promotores e à Parceira de Realização todos os 
direitos referentes às frases enviadas a título de participação da Promoção. 

 

2.4. Cada participante poderá participar apenas uma vez. As participações realizadas 
com dados que já estão concorrendo, serão desconsideradas, de forma que 
somente a primeira participação será considerada no ato da apuração. 

 
2.4.1. No caso de respostas idênticas, enviadas por participantes diferentes, será 

considerada como válida aquela que tiver sido enviada primeiro. 
 

2.4.2. Os participantes se comprometem a responder exclusivamente pela 
originalidade e autoria da resposta, assumindo plena responsabilidade 
nesse sentido perante os Promotores e a Parceira de Realização e 
quaisquer terceiros, envolvidos ou não na Promoção. Os participantes 
garantem ainda que as frases são de sua autoria e assumem total e 
exclusiva responsabilidade a respeito de todas e quaisquer eventuais 
reivindicações de terceiros, incluindo, mas não se limitando às 
reivindicações de direitos autorais de terceiros que se sintam prejudicados 
com relação às frases publicadas. 

2.4.3. Cada concorrente somente deve fornecer informações verdadeiras e 
corretas sobre si, passíveis de confirmação, sem utilizar qualquer artifício, 
tal como, mas não limitado, ao uso de informações de terceiros, 
informações incorretas, incompletas, com a intenção ou não de burlar as 
regras de participação nesta Promoção e que possam configurar crime de 
falsidade ideológica ou documental, ciente de que poderá responder 
administrativa, cível ou criminalmente pelos atos praticados. 
 

3. Premiação 
 

3.1. Dentre os participantes, a Promotora deverá escolher 1 (um) vencedor que, 
cumpridos os requisitos presentes neste Regulamento, enviar, segundo os critérios 
da Promotora, os quais não serão passíveis de contestação, a resposta mais criativa 
à Pergunta (“Vencedor”). 
 

3.2. O Vencedor será premiado com: 
3.2.1. Voos em classe econômica para dois adultos (18 anos ou mais) a partir da 

cidade capital do estado de domicílio do vencedor para a cidade de Milão, 
na Itália. 

a) A data da viagem será entre março de 2018 até novembro de 2018 .  
b) Todos os preparativos devem ser feitos através da parceira de 
realização designada pela Promotora, o HOTEL URBANO, e reservas feitas de 
forma independente não serão reembolsadas.  
c) O vencedor receberá por e-mail um formulário que deverá ser 
preenchido com seus dados pessoais e com a escolhera de 3 (três) possíveis 



datas para embarque,. Tal formulário deverá ser enviado ao HOTEL URBANO 
informando-as 45 10 (quarenta e cincodez) dias antes após o recebimento do 
formulário. As datas indicadas pelo Vencedorda primeira data na qual deseja 
viajar, estando estas  estarão sujeitas à disponibilidade. O HOTEL URBANO irá 
confirmar a reserva até 45 (quarenta e cinco) dias antes da primeira data 
sugerida de embarque. Caso nenhuma das 3 (três) datas esteja disponível, o 
HOTEL URBANO informará ao Vencedor, para que este indique outras 3 (três) 
datas de sua preferência, também dentro de 10 (dez) dias, as quais também 
estarão sujeitas à disponibilidade. 
d) Por tratar-se de pacote promocional, não serão permitidos 
cancelamentos das reservas. 
e) Caso o Vencedor deseje reagendar sua viagem, isto só será permitido 
até a emissão do aéreo, isto é, até a confirmação dos dados e das datas pelo 
HOTEL URBANO. 
f) As datas bloqueadas (quando a viagem não poderá ser realizada) 
incluem todo o mês de julho de 2018, feriados e datas comemorativas (tanto 
no local de origem, como em Milão). 
g) Os voos não necessariamente serão diretos da cidade de origem do 
Vencedor a Milão, estando sujeito o Vencedor a possíveis conexões que se 
façam necessárias. 

 
3.2.2. Hospedagem por 5 (cinco) noites em hotel de 3 (três) estrelas em quarto 

duplo na cidade de destino, incluindo café da manhã 
Traslados residência-aeroporto e aeroporto-residência; e aeroporto-hotel e hotel-
aeroporto em Milão, todos por via terrestre. 

3.2.3. Seguro viagem 
3.2.4. Gerenciamento e coordenação do HOTEL URBANO 

a) Voos: 
i. Voos de ida e volta em classe econômica para dois adultos a partir da cidade 
capital do vencedor para a cidade de Milão, na Itália. 
ii. Os voos podem ser indiretos e não são permitidas escalas ou extensões da 
viagem. 
iii. O vencedor e seu convidado devem viajar ao mesmo tempo e partir da mesma 
cidade capital. 
iv. O vencedor e seu convidado devem organizar seus próprios vistos para esta 
viagem e quaisquer cobranças por vistos ou passaportes serão de sua 
responsabilidade. A Promotora e as Parceiras de Realização não poderão ser 
responsabilizadas caso o vencedor do prêmio não puder participar do prêmio 
devido a restrições relativas ao visto. 
 

b) Acomodações: 
i. Um quarto duplo com duas camas single ou uma cama casal para dividir por 5 
(cinco) noites em hotel de 3 (três) estrelas. 
ii. A acomodação no hotel inclui café da manhã, mas não inclui gastos extras, 
gorjetas, chamadas telefônicas ou quaisquer despesas pessoais realizadas durante 
a viagem, as quais serão de responsabilidade do Vencedor. 
iii. O Vencedor e seu acompanhante devem possuir um cartão de crédito para 
realizarem o check-in. 
 

c) Outras inclusões: 
O pacote de prêmios também inclui o seguinte (para o vencedor e seu 
acompanhante): 



i. Traslados residência-aeroporto e aeroporto-residência; e aeroporto-hotel e 
hotel-aeroporto em Milão, todos por via terrestre. 
ii. Um seguro de viagem, que será fornecido ao vencedor e seu acompanhante 
antes da partida sem condições médicas pré-existentes. Seguros de viagem estão 
sujeitos às restrições e aos termos e condições da seguradora. É responsabilidade 
do vencedor e/ou de seu acompanhante arcar com quaisquer custos adicionais 
relacionados com a obtenção de cobertura de seguro para qualquer condição 
médica pré-existente e/ou por quaisquer custos adicionais conforme possam ser 
especificados caso o vencedor e/ou seus acompanhantes tenham 65 (sessenta e 
cinco) anos ou mais. 

 
d) Exclusões:  

ESTÁ excluído tudo aquilo que não estiver especificado nestes termos e condições 
como sendo incluído no pacote do prêmio. Em especial (mas sem limitação), o 
prêmio não inclui: despesas, despesas pessoais, refeições além do que foi 
declarado e custos de traslados além daqueles declarados. 
 

e) Outras condições: 
i. Não há alternativa de pagamento em dinheiro e o pacote de prêmios não é 
transferível nem reembolsável. O Vencedor não pode trocar, variar, substituir nem 
estender nenhum elemento do prêmio (em sua totalidade ou em parte). 
ii. Os arranjos da viagem do Vencedor devem ser feitos no mínimo 45 dias antes 
da viagem do Vencedor e estão sujeitos à disponibilidade. 
Iii. Caso o vencedor não consiga desfrutar do prêmio durante o período 
estipulado, o vencedor perde direito ao Prêmio sem qualquer compensação ou 
responsabilidade adicional da Promotora e das Parceira da Realização. Não será 
concedido pagamento em dinheiro em lugar do prêmio. 
iv. Nenhuma troca será permitida após os formulários de reserva terem sido 
recebidos. 
v. O vencedor e seu acompanhante são responsáveis por quaisquer vacinas 
necessárias e devem checar com seu médico se suas vacinas estão em dia antes 
da viagem.  
vi. Todos os elementos do prêmio estão sujeitos à disponibilidade. 
vii. A Promotora e as Parceiras de Realização se reservam o direito de fornecer um 
produto de valor similar ou maior do que o prêmio original, sujeito a quaisquer 
leis aplicáveis ou instruções por escrito feitas de acordo com a lei aplicável. 
 

3.2.5. O Prêmio distribuído gratuitamente ao Vencedor contemplado nesta 
Promoção não poderá ser convertido em dinheiro, conforme dispõe o §3º 
do artigo 1º da Lei nº 5.678/71. 

 
4. Da Apuração 

 
4.1. Uma comissão formada por 3 (três) jurados da CINEMARK será a responsável pelo 

controle do recebimento das inscrições, conferência de dados e seleção da melhor 
resposta dissertativa, respeitando os critérios de originalidade, criatividade, 
coerência e uso correto da língua portuguesa. Será escolhido como Vencedor(a), 
o(a) autor(a) da melhor resposta, de acordo com os critérios de originalidade, 
criatividade e coerência internos, de maneira soberana, irrevogável e irrecorrível. 
 

4.2. A apuração acontecerá no dia 12 de julho de 2017, às 11h, no escritório da 
CINEMARK, localizado na Av. Dr. Chucri Zaidan, 940 – Torre II – 2º andar – Vila 



Cordeiro, São Paulo/SP, com livre acesso aos interessados, respeitada a quantidade 
de pessoas imposta pela segurança e demais normas do local.  
 

4.3. A divulgação do resultado será feita no dia 12 de julho de 2017, através do site 
www.cinemark.com.br, e suas redes sociais. 
 

4.4. O Vencedor será contatado por e-mail e receberá as instruções de como proceder 
para o resgate do prêmio. 
 

4.5. O Vencedor deverá enviar uma cópia de seus documentos pessoais (Comprovante 
de residência, CPF e RG) e, ainda, assinar uma Carta Compromisso, para o 
recebimento do prêmio. 

 
5. Da Desclassificação 

 
5.1. Serão desclassificadas desta Promoção os participantes que pertencerem a pessoas 

impedidas de participar ou os menores de 18 (dezoito) anos. Igualmente, serão 
desclassificadas, a qualquer momento, as participações com fraude comprovada; 
efetuadas por meio da obtenção de benefício/vantagem de forma ilícita; ou que 
não cumprirem quaisquer das condições deste Regulamento, incluindo, mas não se 
limitando, aos seguintes casos: (i) participação com mais de um CPF; (ii) CPF 
inválido; e (iii) participação que utilize de mecanismos que criem condições 
irregulares e/ou desleais ou que atentem contra os objetivos e condições de 
participação desta Promoção. 
 

5.2. Não terão validade inscrições que não preencherem as condições básicas do 
concurso e que impossibilitarem a verificação de sua autenticidade. 
 

5.3. Não poderão participar deste concurso os proprietários e funcionários, bem como 
seus respectivos cônjuges e parentes em até primeiro grau da empresa Promotora 
e das Parceiras da Realização. As inscrições das pessoas impedidas de participarem 
desta promoção poderão ser identificadas através do banco de dados dessas 
empresas. Quando identificadas, essas participações serão invalidadas e 
desclassificadas imediatamente. 
 

5.4. Serão considerados válidos para participação neste concurso, os cadastros que 
apresentarem todos os requisitos da promoção: dados completos e resposta 
criativa para a Pergunta. Cadastros incompletos não serão considerados no ato da 
apuração. 
 

5.5. Os participantes serão excluídos automaticamente da promoção em caso de fraude 
comprovada, podendo ainda responder por crime de falsidade ideológica ou 
documental. 
 

5.6. O Vencedor da Promoção, e seu acompanhante, deverão possuir passaporte e 
visto, com validade de pelo menos 6 (seis) meses, a partir da data escolhida para 
realizar a viagem, conforme exigido pela legislação. Caso o Vencedor não cumpra 
esses requisitos, o mesmo será desclassificado. 

  
5.6.1. Caso o acompanhante não cumpra com esses requisitos, o Vencedor 

deverá indicar outro acompanhante apto a usufruir do Prêmio. 
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5.6.2. As despesas relativas à emissão de passaporte e/ou vistos, bem como 
relativas a outras despesas relacionadas a documentos necessários para a 
viagem, vacinas obrigatórias, serão de responsabilidade do Vencedor e/ou 
de seu acompanhante. 

 
5.7.  Na hipótese do Vencedor vir a ser desclassificado, perder o direito ao prêmio, por 

qualquer motivo que seja ou, ainda, desistir por livre e espontânea vontade do 
mesmo, a Promotora e as Parceiras de Realização poderão premiar, a exclusivo 
critério, a resposta que, de maneira subsequente, melhor se adeque aos seus 
critérios de eleição, e assim sucessivamente, da mesma forma prevista neste 
Regulamento para a escolha de um Vencedor. 

 
6. Procedimentos de Entrega do Prêmio 

 
6.1.  O Vencedor deverá enviar uma cópia de seus documentos pessoais (RG, CPF e 

comprovante de residência) e, ainda, assinar uma Carta de Compromisso para o 
recebimento do prêmio. 
 

6.2. O Vencedor será informado previamente, por e-mail, sobre as reservas feitas pela 
Promotora e as Parceiras da Realização, incluindo os dados acerca dos voos, 
horários e companhias, bem como os detalhes da hospedagem, sendo tudo 
definido a exclusivo critério dos Promotora e as Parceiras da Realização, salvo com 
relação a data da viagem que deverá ser definida pelo Vencedor, com no mínimo 
45 dias de antecedência, observado o item 3.2.1 do presente Regulamento. 

 
6.2.1. Após a definição da data da viagem, toda e qualquer despesa com 

remarcações, alterações e/ou troca de acompanhante correrão por conta 
do Vencedor. 

 
6.2.2. Todos os elementos do prêmio devem ser usufruídos ao mesmo tempo e 

não serão reembolsáveis. 
 
6.3.  Na eventualidade do Vencedor vir a falecer, o Prêmio será entregue ao respectivo 

espólio, na pessoa do seu inventariante. Não havendo processo de inventário, será 
entregue aos herdeiros do contemplado, desde que devidamente comprovada esta 
condição.  
 

6.4.  O prazo concedido por lei para reclamação do prêmio é de 180 (cento e oitenta) 
dias, contados a partir da comunicação do resultado, por parte da Promotora. Após 
esse período, qualquer contemplado perderá o direito ao prêmio, sendo o valor 
correspondente recolhido ao Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de 
10 (dez) dias. 
 

6.5.  O Prêmio é pessoal e intransferível, e não poderá ser trocado por outro produto, 
bem como não poderá ser convertido em dinheiro e deverá ser utilizado 
exclusivamente no período especificado no item 3.2.1. 

 
7. Das Disposições Gerais 

 
7.1. Ao participar desta Promoção, você, participante, declara que conhece e aceita 

todos os termos e condições do presente Regulamento. A participação na presente 



Promoção caracteriza, por si só, a sua aceitação de todos os termos e condições 
estabelecidos neste Regulamento. 
 

7.2. A distribuição de prêmios é livre e desembaraçada de qualquer ônus para o 
contemplado, exceto suas despesas pessoais para emissão de passaportes, vistos, 
ou qualquer outro documento necessário para realizar a viagem, vacinas 
obrigatórias, além de outras despesas realizadas durante a viagem que não 
estiverem previstas na descrição do prêmio, deste Regulamento, tais como, mas 
não se limitando a, gastos com serviços adicionais à hospedagem (frigobar, 
lavanderia, cofre e outros serviços eventualmente fornecidos pelo hotel), passeios 
turísticos diferentes dos descritos acima, compras, quaisquer taxas, ligações 
telefônicas, aluguel de carro, bem como despesas por excesso de bagagem. 
 

7.3. A empresa Promotora e as Parceira de Realização desta Promoção não se 
responsabilizarão pelas inscrições que não forem realizadas por problemas na 
transmissão de dados, no servidor, nas linhas telefônicas ou em provedores de 
acesso aos usuários ou ainda por falta de energia elétrica, sem exclusão das demais 
situações decorrentes de caso fortuito ou de força maior. Além disso, nenhuma 
responsabilidade será assumida pela Promotora e pelas Parceiras da Promoção no 
decorrer e posteriormente ao período de participação nesta Promoção ou durante 
a fruição do Prêmio, por atos ou omissões de terceiros, incluindo, mas não se 
limitando a outros concorrentes, prestadores de serviços, fornecedores de 
produtos, bem como por quaisquer condições, fatos ou circunstâncias relacionados 
à participação dos concorrentes ou à fruição de qualquer porção do Prêmio e/ou 
outras ações requeridas para a efetiva participação nesta Promoção. 
 

7.4. Sem prejuízo das demais previsões deste Regulamento e da legislação aplicável, 
exceto no que se refere à divulgação dessa Promoção, registro da participação de 
cada participante, e à apuração do Vencedor conforme o item 4 acima, fatores 
sobre cuja responsabilidade é assumida pela CINEMARK, toda a responsabilidade 
sobre a organização e coordenação da premiação e entrega da documentação 
atinente ao Prêmio da presente Promoção é integralmente assumida pela TOTAL. 
 

7.5. Será de responsabilidade do Vencedor e de seus acompanhantes a apresentação 
de passaporte, visto e demais documentos necessários para a realização da 
viagem. A Promotora e as Parceiras de Realização não se responsabilizarão por 
uma eventual negação de visto ou da entrada do Vencedor ou acompanhante, no 
país de destino, por parte do Consulado ou das Autoridades Migratórias daquele 
país, bem como por qualquer ato que o Vencedor ou seu acompanhante venham a 
cometer em afronta aos bons costumes, à moral e às leis vigentes durante a 
viagem. 
 

7.6. A participação nesta Promoção pressupõe o conhecimento por parte do 
participante do inteiro teor deste regulamento e sua total aceitação, 
disponibilizado no site www.cinemark.com.br, e por tal ato submetendo-se 
irrevogavelmente a todos os termos e condições deste Regulamento. 
 

7.7.  Considerando as características inerentes ao ambiente da Internet, a Promotora e 
as Parceiras de Realização não se responsabilizam por interrupções ou suspensões 
de conexão ocasionadas por caso fortuito ou de força maior, bem como por 
cadastros atrasados, incompletos, inválidos, extraviados ou corrompidos, os quais 
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serão desconsiderados, desde que tais acontecimentos não estejam direta ou 
indiretamente sujeitos ao controle da Promotora e das Parceiras de Realização. 
 

7.8.  A Promotora e as Parceiras de Realização não serão responsáveis, também, por 
transmissões de computador e/ou celular que estejam incompletas ou que falhem, 
bem como por falha técnica de qualquer tipo, incluindo, mas não se limitando, ao 
mau funcionamento eletrônico de qualquer rede, "hardware" ou "software", a 
disponibilidade e acesso à Internet ou ao site desta Promoção, assim como por 
qualquer informação incorreta, vírus, falha de programação (bugs) ou violação por 
terceiros (hackers), falha humana, técnica ou de qualquer outro tipo que possa 
ocorrer durante o processamento do cadastro na Promoção, desde que tais 
acontecimentos não estejam direta ou indiretamente sujeitos ao controle da 
Promotora e as Parceiras de Realização, eximindo-se, por conseguinte, de qualquer 
responsabilidade proveniente de tais fatos e/ou atos. 
 

7.9.  O Vencedor autoriza, desde já, como consequência da conquista do seu Prêmio, a 
utilização, pela Promotora e pelas Parceiras de Realização, de seu nome, imagem e 
som de voz, em qualquer um dos meios escolhidos, para divulgação desta 
campanha, pelo período de 01 (um) ano a partir da data da respectiva apuração, e, 
assim como os participantes, autorizam a utilização dos endereços eletrônicos, 
telefones e demais dados informados no ato da inscrição na Promoção, com o 
propósito de formação de cadastro, reforço de mídia publicitária e divulgação do 
evento em referência, sem nenhum ônus para a a Promotora e as Parceiras de 
Realização. A Promotora e as Parceiras de Realização comprometem-se, nos 
termos do que dispõe o artigo 11º da Portaria 41/2008 do MF, a não comercializar 
ou ceder, ainda que a título gratuito, os dados pessoais coletados em razão desta 
Promoção.  
 

7.10. As dúvidas e controvérsias oriundas dos consumidores participantes desta 
Promoção serão, preliminarmente, dirimidas por sua respectiva a Promotora e 
pelas Parceiras de Realização, posteriormente, submetidas ao órgão responsável 
pela autorização, REPCO/CEF. Eventuais reclamações, devidamente 
fundamentadas, deverão ser dirigidas ao Procon de domicílio do participante. 
 

7.11. Esta promoção está de acordo com a legislação vigente (Lei nº. 5.768/71, 
regulamentada pelo Decreto nº. 70.951/72 e Portaria nº 41/08) e obteve o 
Certificado de Autorização da Caixa Econômica Federal – Centralizadora Promoções 
Comerciais – CEPCO, Certificado de Autorização CAIXA n° 3-1069/2017. 


