
 

REGULAMENTO PROMOÇÃO COMERCIAL 

“CINEMARK TE DÁ INGRESSOS PARA A CCXP 2017” 

 

A Promoção Comercial “Cinemark te dá ingressos para a CCXP 2017” (“Promoção”) é promovida 

pela FLIX MEDIA PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

14.173.345/0001-51, localizada na Rua do Rócio, nº 291, Edifício Atrium III, 2º Pavimento, 

Conjuntos 21 e 22, Bairro Vila Olímpia, CEP 04.552-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, denominada “Promotora”, e CINEMARK BRASIL S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.779.721/0001-41, localizada na Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 920, 15º andar, Market 

Place Tower I, Bairro Vila Cordeiro, CEP 04.583-904, na Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, denominada “Aderente”. 

 

1. Destinação: 

 

1.1. A Promoção é destinada a pessoas físicas, maiores de 16 (dezesseis) anos, 

residentes e domiciliadas no Brasil.  

 

1.2. Para os interessados maiores 16 (dezesseis) anos e menores de 18 (dezoito) anos, 

ou que não tenham atingido a maioridade nos termos da legislação brasileira aplicável, 

será imprescindível a autorização formal do respectivo representante legal no ato do 

cadastro. 

 

2. Participação:  

 

2.1. Período de participação: de 18/11/2017 a 22/11/2017. 

 

2.2. Como participar: Os interessados em participar da Promoção deverão, durante o 

período de participação, seguir os passos a seguir: 

 

(i) Realizar seu cadastro no endereço eletrônico 

www.cinemark.com.br/promocao/ccxp2017 (“Hotsite”), preenchendo os seus 

dados pessoais: nome completo, data de nascimento, endereço completo 

(logradouro, nº, complemento, bairro, estado, cidade, CEP), CPF, e-mail de contato, 

celular com o DDD e, caso possua, telefone fixo com DDD; 

 

(ii) Responder à seguinte pergunta no Hotsite: “O que de mais ÉPICO você faria para ir 

à CCXP 2017?” 

 
2.3. Os participantes poderão enviar apenas uma resposta, de modo que uma vez 

enviada a mesma não poderá ser alterada. 

2.4. As respostas enviadas pelos Participantes não poderão atentar contra a lei, a moral, 

os bons costumes, a dignidade, a imagem, a reputação, a honra, a integridade ou 

qualquer outro direito de qualquer pessoa, a nacionalidade, a etnia, a política ou 
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religião, a ordem pública e/ou qualquer norma jurídica vigente, sob pena de 

desclassificação. No mesmo sentido, também não poderão conter: (i) qualquer menção 

no sentido de realizar propaganda de produtos/marcas que não sejam pertencentes à 

empresa Promotora e à empresa Aderente; (ii) palavras e/ou expressões indecorosas, 

preconceituosas, pornográficas, desrespeitosas, discriminatórias, injuriosas, caluniosas, 

difamatórias, que incitem o uso de drogas e álcool, a violência, principalmente contra 

menores de idade. E, ainda, não poderão constituir plágio ou uso não autorizado de 

direito intelectual, sob pena de desclassificação imediata. 

 
2.5. Em caso de envio de respostas idênticas ou semelhantes, será considerada a 

primeira resposta enviada, desclassificando-se as demais. 

3. Apuração:  
 

3.1. As respostas à pergunta constante no item 2.2.2, “ii”, acima, serão analisadas por 

uma banca julgadora, composta por representantes da Promotora e da Aderente 

(“Banca Julgadora”), a qual irá eleger as 20 (vinte) melhores respostas. 

 

3.2. A Banca Julgadora irá utilizar-se de critérios subjetivos para a análise das respostas 

dos participantes, levando em conta os seguintes critérios para a seleção dos 

vencedores: 

 

(i) Criatividade; 
(ii) Originalidade; 
(iii) Adequação às normas da Língua Portuguesa (ortografia, coesão, coerência); 
(iv) Adequação ao tema; e 
(v) Observância de todas as regras da Promoção. 

3.3. A apuração será realizada no dia 23/11/2017, às 15h00, na sede da Aderente, à Rua 

Doutor Chucri Zaidan, nº 920, 15º andar, Market Place Tower I, Sala Cinemark, Bairro 

Vila Cordeiro, CEP 04.583-904, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

 

3.4. No caso de suspeita de fraude, poderá ser solicitada ao participante, a qualquer 

tempo e sob qualquer meio ou forma, mesmo durante o período de participação da 

Promoção, a apresentação de seus dados pessoais e quaisquer documentos 

comprobatórios (tais como cópia autenticada de RG, CPF, certidão de nascimento, entre 

outros), sob pena de desclassificação imediata do mesmo. 

 

3.5. A Promotora e a Aderente serão solidariamente e integralmente responsáveis por 

toda a execução Promoção. 

 

4. Divulgação dos(as) ganhadores(as): 

 

4.1. A divulgação dos ganhadores será realizada no dia 24/11/2017, através do Hotsite, 

e também nas redes sociais da Promotora e da Aderente. 

 



5. Prêmio - Indicação de quantidade, descrição detalhada e valor total do prêmio 

 

5.1. Os 10 (dez) primeiro colocados com as melhores respostas serão contemplados, 

cada um, com: 

 

a) 01 (um) par de ingressos para a Comic Con Experience, a ser realizada na São Paulo 

Expo – Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Água Funda, CEP 04.123-010, na cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo (“Evento”) para o dia 08/12/2017, no valor individual 

de R$ 259,98 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos); e 

 

b) 01 (um) par de chaveiros, no valor individual de R$ 2,10 (dois reais e dez centavos). 

 

5.2. Os participantes que estiverem entre a 11ª (décima primeira) e a 20ª (vigésima) 

colocação serão contemplados, cada um, com: 

 

a) 01 (um) par de ingressos para o Evento para o dia 07/12/2017, no valor individual 

de R$ 199,98 (cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos); e 

 

b) 01 (um) par de chaveiros, no valor individual de R$ 2,10 (dois reais e dez centavos). 

 

5.3. O valor total da premiação desta Promoção é R$ 9.283,20 (nove mil, duzentos e 

oitenta e três reais e vinte centavos). 

  

5.4. Os prêmios serão entregues livres e desembaraçados de qualquer ônus aos 

ganhadores. 

 

5.5. Os prêmios são pessoais e intransferíveis. 

 

5.6. Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro, conforme Portaria 41 de 19 

de fevereiro de 2008, tampouco trocado por qualquer outro produto ou serviço, que 

não esteja contemplado nas regras deste Plano de Operação. 

 

5.7. A Promotora e a Aderente não irão arcar com os custos de locomoção dos 

ganhadores ao Evento. 

 

6. Entrega dos prêmios:  

 

6.1. Finalizada a apuração e, após a divulgação dos vencedores, a Promotora irá entrar 

em contato com os contemplados no e-mail indicado no cadastro efetuado no Hotsite a 

fim de confirmar o interesse do participante em receber os prêmios. 

 

6.2. A Promotora realizará até 03 (três) tentativas de contato com o participante 

contemplado e, caso não o localize no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a 

divulgação do vencedor, este será desclassificado e o prêmio será entregue ao 

participante subsequente na colocação das melhores respostas. Este processo será 

repetido tantas vezes quanto necessárias para localizar um vencedor. 

 



6.3. Os prêmios serão entregues na residência dos contemplados, via Correios, em até 

30 (trinta) dias contados da data da apuração, momento em que cada contemplado 

deverá assinar seu respectivo recibo de entrega do prêmio. 

 

6.3.1. Serão feitas 03 (três) tentativas de entrega do prêmio, no endereço indicado 

pelo participante no momento do cadastro. Após as 03 (três) tentativas, no caso de não 

haver pessoa para receber o prêmio ou de o endereço cadastrado estar incorreto, o 

participante deverá entrar em contato com a Promotora através do Hotsite para 

coordenar a entrega do prêmio no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, período 

após o qual o mesmo perderá o direito ao prêmio. No caso de a reclamação do direito 

ao prêmio dar-se posteriormente às datas do Evento, o participante fará jus apenas e 

tão somente ao prêmio referente ao chaveiro. 

 

6.3.2. Na eventualidade do falecimento do ganhador, o prêmio será entregue ao seu 

inventariante, devendo o último comprovar tal condição. 

 

7. Disposições Gerais: 

 

7.1. Critérios que devem ser cumpridos pelo Participante para ter direito ao prêmio: 

Seguir todos os requisitos indicados no item 2 acima, bem como não incorrer em 

quaisquer das condições aqui previstas que acarretem a desclassificação do 

participante. 

 

7.2. Endereço completo do local de exibição dos prêmios: Hotsite 

www.cinemark.com.br/promocao/ccxp2017. 

 

7.3. Canais e formas específicas de divulgação institucional da promoção comercial 

pela mídia: A Promoção poderá ser divulgada através de anúncios nos meios digitais e 

off-line, como digital signages, e jornais, além das redes sociais, sites da Promotora e da 

Aderente. 

 

7.4.  Declaração do prazo de caducidade do direito aos prêmios: O direito ao prêmio 

não reclamado no prazo de 180 (cento e oitenta dias), contados da data da apuração, 

caducará e o valor correspondente será recolhido pela empresa ao Tesouro Nacional 

como Renda da União, no prazo subsequente de 10 (dez) dias conforme art. 6º do 

Decreto 70.951/72.   

 

7.5. Divulgação da imagem dos Participantes: Os participantes e ganhadores autorizam 

a Promotora e a Aderente a captar e utilizar, pelo prazo de 01 (um) ano a contar da data 

de término da Promoção, sua imagem, nome e som de voz, para a divulgação da 

Promoção, programações culturais, coletâneas, séries, impressos em geral, incluindo, 

mas não se limitando a convites, folders, folhetos, livros, fotografias, slides, catálogos, 

produtos culturais, mídia escrita e falada, televisão, websites (inclusive websites de 

domínio da Promotora e parceiros), disquetes, CD-Rom, DVD, Blu Ray, internet, rede 

privada de computadores, revistas eletrônicas e digitais, exposições (itinerantes ou não), 

conferências, palestras, congressos, relatórios ou outros materiais institucionais da 
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Promotora, inclusive publicitários, em qualquer lugar existente ou que venham a existir. 

 

7.6. Impedidos de participar da promoção: Não poderão participar pessoas jurídicas ou 

menores de 16 (dezesseis) anos de idade sem a autorização do respectivo representante 

legal, funcionários da Promotora e da Aderente, direta ou indiretamente relacionados à 

organização da Promoção, ou empregados de empresas do mesmo grupo econômico ou 

demais parceiros e prestadores de serviços direta ou indiretamente envolvidos na 

organização da Promoção. A Promotora e a Aderente providenciarão a consulta por 

meio do banco de dados no momento do cadastro no Hotsite. 

 

7.6.1. São condições que invalidam a participação: falsificação, adulteração, 

omissão de informações ou fornecimento de informações parciais, falsas ou 

improcedentes, e impossibilidade de identificação do contemplado. 

 

7.6.2. O participante será excluído, imediatamente, da Promoção, em caso de 

qualquer tentativa de manipular ou burlar os procedimentos de participação da 

Promoção, fraude comprovada ou qualquer outra forma ilícita e/ou emprego de 

meios mecânicos, robóticos, fraudulentos ou escusos para a obtenção de 

benefício/vantagem, ainda que nem todas as suas participações tenham valido 

ou se consumado nestas condições. 

 

7.7. Coleta de Informações e Proteção de Dados: OS PARTICIPANTES AUTORIZAM A 

UTILIZAÇÃO DE SEUS ENDEREÇOS FÍSICOS, ELETRÔNICOS, TELEFONES E DEMAIS DADOS 

INFORMADOS COM O PROPÓSITO DE FORMAÇÃO DE CADASTRO, REFORÇO DE MÍDIA 

PUBLICITÁRIA E DIVULGAÇÃO DA PRÓPRIA PROMOÇÃO, NOS LIMITES DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR, SEM NENHUM ÔNUS PARA A PROMOTORA E PARA A 

ADERENTE E DEMAIS EMPRESAS DO GRUPO DA PROMOTORA E DA ADERENTE, SENDO 

QUE, NO ENTANTO, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 11 DA PORTARIA MF Nº 

41/2008, A PROMOTORA E A ADERENTE SÃO EXPRESSAMENTE VEDADAS DE 

COMERCIALIZAR OU CEDER, AINDA QUE A TÍTULO GRATUITO, OS DADOS COLETADOS 

NESSA PROMOÇÃO. 

 

7.7.1.  Os dados e informações coletados estarão armazenados em ambiente 

seguro, observado o estado da técnica disponível, e somente poderão ser 

acessados por pessoas qualificadas e previamente autorizadas. 

 

7.8. Local onde o Regulamento estará disponível: O Regulamento poderá ser 

consultado diretamente no Hotsite. 

 

7.9. A participação nesta Promoção caracteriza a aceitação total e irrestrita de todos os 

termos e condições do Regulamento e serve como declaração de que os integrantes da 

Equipe vencedora não têm qualquer impedimento para receber e usufruir a premiação 

desta Promoção. 

 

7.10. Em atenção ao artigo 10 do decreto 70.951/72, não farão parte da premiação ou 

da Promoção medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de 



estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados e outros produtos que venham a 

ser relacionados pelo Ministro da Fazenda. 

 

7.11. Conforme a Lei nº 11.196, de 21/11/05, art. 70, inciso I, letra b, item 2, a 

Promotora recolherá 20% de IRRF sobre os valores dos prêmios, até o 3º dia útil 

subsequente ao decêndio de ocorrência do fato gerador, por meio de DARF, com o 

código 0916. 

 

7.12. Todas as dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes 

serão, primeiramente, dirimidas pela Promotora, através do site 

www.cinemark.com.br/contato/fale-conosco e/ou pelo e-mail 

brcontato@cinemark.com.br, persistindo-as, estas deverão ser submetidas à CAIXA/MF 

e/ou aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 

 

7.13. Os órgãos de proteção e defesa do consumidor - PROCON - receberão as 

reclamações devidamente fundamentadas. 

 

7.14. Distribuição Gratuita – Certificado de autorização CAIXA nº 3-6223/2017. 

 

FLIX MEDIA PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO LTDA. 

CINEMARK BRASIL S.A. 
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