
 

 
 REGULAMENTO DA PROMOÇÃO  

“A Múmia te dá a chance de ganhar uma viagem para Universal Orlando® Resort”  
 

 
1. Objeto e Prazo da Promoção  

1.1 Esta é uma promoção realizada pelas empresas ESPAÇO/Z MARKETING DE 
ENTRETENIMENTO LTDA., sediada à Avenida João Cabral de Mello Neto, 850, bloco 
2 West, conjunto 524, bairro Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 06.097.426/0001-91 (doravante denominada “Espaço/Z”), UNIVERSAL 
PICTURES INTERNATIONAL BRAZIL LTDA., sediada à Av. Bernardino de Campos, 98 
– 7º andar – sala 18 – Paraíso – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
24.810.280/0001-61 (doravante denominada “Universal”), e CINEMARK BRASIL 
S/A, sediada na Av. Dr. Chucri Zaidan, 940 – Tower II – 2º andar – Vila Cordeiro, São 
Paulo – SP, inscrita no CNPJ nº 00.779.721/0001-41 (doravante denominada 
“Cinemark”), e, Espaço/Z, Universal e Cinemark, conjuntamente, doravante 
denominados “Promotores”, é aberta a qualquer pessoa física, maior de 18 
(dezoito) anos, residente e domiciliada em território nacional, ressalvado o disposto 
no item 5.2 deste Regulamento (“Regulamento”) 

1.2 Para participar, o concorrente deverá adquirir o cartão fidelidade “Cinemark Mania 
- A Múmia”, em qualquer cinema da rede Cinemark, e cadastrar no site 
https://cinemark.com.br/promocao/amumia. 

1.3 Apenas serão aceitas as participações realizadas entre as 00h do dia 07/06/2017 e 
23h59 do dia 12/07/2017, exclusivamente no site 
https://cinemark.com.br/promocao/amumia. As participações realizadas antes 
e/ou depois desse período não serão consideradas no ato da apuração. 

 
2. Mecânica da Promoção  

2.1 Para participar, basta adquirir o cartão fidelidade “Cinemark Mania – A Múmia”, em 
qualquer cinema da rede Cinemark, acessar o site 
https://cinemark.com.br/promocao/amumia, preencher o cadastro com os dados 
principais, inserir o número do cartão adquirido e responder criativamente à 
pergunta, utilizando no máximo 250 (duzentos e cinquenta) caracteres. O 
participante que apresentar a resposta mais criativa à pergunta: “O que você faria 
se acordasse daqui 5.000 anos?”, ganhará 1 (uma) viagem à Universal Orlando® 
Resort em Orlando/Flórida/EUA para até 4 pessoas. 

 
2.1.1 O cliente que já possui cartão ativo com validade até o final da promoção, 

poderá inserir o número deste cartão. 
 

2.1.2 O Vencedor da promoção, e seus convidados, deverão possuir passaporte e 
visto americano válidos, por pelo menos 06 meses, a contar da data 
escolhida para realização da viagem, conforme exigido pela legislação em 
vigor. 
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2.2 Cada concorrente poderá participar apenas uma vez. As participações realizadas 
com dados que já estão concorrendo, serão desconsideradas.  

2.2.1 No caso de respostas idênticas, enviadas por participantes diferentes, será 
considerada como válida a resposta daquele que a enviou primeiro. 

2.2.2 O vencedor se compromete a responder exclusivamente pela originalidade 
e autoria da resposta, assumindo plena responsabilidade nesse sentido 
perante a Universal Pictures, a Cinemark e terceiros. 

3. Premiação 

3.1 A Cinemark selecionará, entre os participantes, 1 (um) vencedor que, após ter 
atendido às exigências deste Regulamento (registro dos dados completos e inserção 
do número do cartão Cinemark Mania – A Múmia), enviar a resposta mais criativa, 
de acordo com os critérios internos de criatividade e coerência, à pergunta: “O que 
você faria se acordasse daqui 5.000 anos?”.  

 

3.2. O Vencedor da premiação (“Vencedor”) ganhará 1 (uma) viagem de 5 (cinco) dias 

e 4 (quatro) noites com direito a até 3 (três) Acompanhantes (“Acompanhantes”) 

para a Universal Orlando® Resort em Orlando, Flórida.  A viagem incluirá: 

(i) passagem aérea de ida e volta em classe econômica para o Vencedor e até 3 

(três) Acompanhantes do aeroporto internacional mais próximo da residência 

do Vencedor para Orlando/FL (da forma determinada pela Universal Orlando 

Resort, a seu exclusivo critério);  

(ii) acomodação em hotel por 4 (quatro) noites em quarto standard (um quarto 

para quatro pessoas, apenas diária e impostos) no Loews Sapphire Falls Resort 

(ou outro hotel no local, da forma determinada pela Universal Orlando® Resort, 

a seu exclusivo critério);  

(iii) traslado, não exclusivo, para os trajetos residência/aeroporto/residência do 

Vencedor;  

(iv) traslado, não exclusivo, para o trajeto aeroporto/hotel/aeroporto, em 

Orlando/FL;  

(v) ingressos, categoria Park Explorer, para os Parques Universal Studios Florida, 

Universal’s Islands of Adventure e Universal’s Volcano Bay para o Vencedor e 

até 03 (três) Acompanhantes;  

(vi) ingressos para 01 (uma) apresentação do Blue Man Group, para o Vencedor e 

até 03 (três) Acompanhantes (data e horário exatos a serem determinadas pela 

Universal Orlando® Resort, a seu exclusivo critério); e  

(vii) 01 (um) cartão de débito (sem função de saque e com isenção de anuidade) no 

valor de US$ 500 (quinhentos dólares americanos), para custear a alimentação 

do Vencedor e até 03 (três) Acompanhantes. 



3.2.1 O Vencedor deverá escolher a data de sua viagem, de acordo com sua 
disponibilidade, no período entre 21 de agosto de 2017 e 21 de junho de 
2018, exceto em feriados nacionais ou durante os meses de dezembro e 
janeiro. O Vencedor será contatado pela Universal Orlando® Resort para 
iniciar o planejamento da viagem em um prazo de 14 dias após a aceitação 
do premiação e devolução os documentos de liberação solicitados pela 
Cinemark. 

3.2.2 Caso o Vencedor resolva usufruir de um ou todos os itens da Premiação 
com menos de 3 (três) Acompanhantes, ou sem Acompanhantes, a 
Premiação será concedida ao Vencedor e a cada Acompanhante, sendo que 
qualquer parte não utilizada da premiação será perdida sem direito a outro 
tipo de compensação alternativa.   

3.2.3 As datas específicas e os preparativos da viagem estão sujeitos às restrições 
de voos, feriados, blackout dates e outras restrições relativas à premiação 
e viagem.  As reservas estão sujeitas à disponibilidade.  

3.2.4 A viagem deve ser agendada pelo menos 60 (sessenta dias) antes da data 
pretendida de embarque. As datas da viagem estão sujeitas à aprovação da 
Universal Orlando® Resort. 
 

3.2.5 Todos os elementos da Premiação devem ser resgatados ao mesmo tempo, 

não sendo permitida nenhuma alteração após a confirmação de qualquer 

resgate. 

 

3.2.6 A Premiação consiste apenas nos elementos expressamente estabelecidos 

no subitem 3.2. Nenhum outro elemento, ou despesas, (inclusive, entre 

outros, transporte terrestre não especificado, chamadas telefônicas, 

gratificações, despesas eventuais, presentes, gasolina, etc.) estão incluídos 

na Premiação e tais despesas são de exclusiva responsabilidade do 

Vencedor e/ou de seus convidados.  

 
3.2.7 O Vencedor será informado, via e-mail, sobre as reservas feitas pela 

Universal Orlando® Resort, incluindo os dados acerca dos voos, horários e 
companhias, bem como os detalhes da hospedagem, sendo tudo definido a 
exclusivo critério da Universal Orlando, salvo com relação a data da viagem 
que deverá ser definida pelo Vencedor, observado o item 3.2.1 do presente 
Regulamento. 
 

3.2.8 Uma vez emitidas, as passagens são intransferíveis e não serão reemitidas 

após iniciada a viagem. Não serão emitidas passagens em aberto e não 

serão permitidas passagens com aproveitamento de escalas. A organização 

da viagem deve ser feita através da Universal Orlando® Resort. Todos os 

componentes da Premiação devem ser resgatados simultaneamente. 

 
3.2.9 Após a definição dos detalhes da viagem, as eventuais despesas com 

remarcações, incluindo a mudança do nome de convidados, correrão por 
conta do Vencedor. 



 

 

4. Apuração 

4.1 Uma comissão formada por 3 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 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 criatividade e coerência, internos. 

4.2 A apuração acontecerá no dia 19 de julho de 2017, às 15h, 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 19 de julho de 2017, na página da 
Cinemark, https://cinemark.com.br/promocao/amumia, logo após a apuração.  

4.4 O Vencedor será contactado por e-mail e receberá as instruções de como deverá 
proceder para o resgate do prêmio. O Vencedor deverá enviar uma cópia de seus 
documentos pessoais (RG, CPF, Passaporte, Visto Válido e comprovante de 
residência) e, ainda, assinar uma Carta Compromisso, para o recebimento do 
prêmio.  

 
5. Da Desclassificação 

 
5.1 Não terão validade inscrições que não preencherem as condições básicas do 

concurso e que impossibilitarem a verificação de sua autenticidade. 
 

5.2 Não poderão participar deste concurso os proprietários e funcionários, bem como 
seus respectivos cônjuges e parentes em até primeiro grau, da Universal Pictures e 
da Cinemark. 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. 

 
5.3 Serão considerados válidos para participação neste concurso, os cadastros que 

apresentarem todos os requisitos da promoção: dados completos, número do 
cartão fidelidade “Cinemark Mania – A Múmia” e resposta criativa para a pergunta 
“O que você faria se acordasse daqui 5.000 anos?”. Cadastros incompletos, ou sem 
número do cartão fidelidade “Cinemark Mania – A Múmia” válido, não serão 
considerados no ato da apuração.  

 

5.4 O participante deverá ter 18 anos completos, no mínimo, e ser plenamente capaz. 

Participações de menores de 18 anos não serão consideradas 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.  
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5.6 O Vencedor da promoção, e seus Acompanhantes, deverão possuir passaporte e 
visto americano válidos, por pelo menos 06 meses, a contar da data escolhida para 
realização da viagem, conforme exigido pela legislação em vigor. Caso o Vencedor 
não cumpra esses requisitos, será automaticamente desclassificado. 

 

5.6.1 Caso algum acompanhante não cumpra esse requisito, o Vencedor deverá 
indicar outro acompanhante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 

 
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 Cinemark poderá premiar, a seu exclusivo critério, a resposta que, de 
maneira subsequente, melhor se adeque aos seus critérios de eleição, e assim 
sucessivamente. 

 
6. Procedimentos de Entrega do Prêmio 

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

Passaporte, Visto americano e comprovante de residência) e, ainda, assinar um 
Carta Compromisso, para o recebimento do prêmio. 

 

6.1.1 Se o Vencedor tiver entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos de idade, 

deverá ser acompanhado por um adulto de pelo menos 21 (vinte e um) anos 

de idade para fazer o check-in no hotel do complexo.  

 
6.2 Na eventualidade do Vencedor vir a falecer, a Premiação 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.  
 
6.2.1 Se o falecimento ocorrer após a emissão das passagens e antes da 

realização da viagem, a passagem será cancelada, sem direito a qualquer 
espécie de reembolso. 

 
6.3 Caso o Vencedor, ou um de seus Acompanhantes, tenha qualquer tipo de 

problema, que os impossibilite de voltar na data previamente marcada, incluindo 
perda de passaportes, cartões de crédito, etc. durante a viagem, todas as despesas 
decorrentes, tais como, mas não se limitando a, nova emissão de passagens, 
alimentação, hospedagens, seguro saúde e demais despesas, serão de total 
responsabilidade do Vencedor e/ou de seus Acompanhantes.  
 

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. A viagem deverá ser realizada 
exclusivamente no período especificado neste Regulamento. 

 



7. Das Disposições Gerais 
 

7.1 A distribuição de prêmios é livre e desembaraçado de qualquer ônus para o 
contemplado, exceto suas despesas pessoais para emissão de passaportes, vistos, 
ou qualquer outro documento necessário para realizar a viagem, 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 fornecidos 
pelo hotel), passeios turísticos diferentes dos descritos acima, compras, quaisquer 
taxas, ligações telefônicas, aluguel de carro, bem como despesas por excesso de 
bagagem. 

 
7.2 As empresas promotoras deste concurso 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.  

 
7.3 A participação neste concurso implica na aceitação total e irrestrita de todos os itens 

deste regulamento, disponibilizado no site 
https://cinemark.com.br/promocao/amumia. 

 
7.4 O Vencedor autoriza, desde já, como consequência da conquista do seu prêmio, a 

utilização, pelos Promotores, 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 os Promotores. Os Promotores 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 coletados em razão desta Promoção. 

 
7.5 As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores participantes 

da promoção deverão ser preliminarmente dirimidas pelos seus respectivos 
organizadores e, posteriormente, submetidas à CAIXA/CEPCO. O PROCON local, 
bem como os órgãos conveniados em cada jurisdição receberão as reclamações 
devidamente fundamentadas, dos consumidores participantes. 

 
7.6 Esta promoção está de acordo com a legislação vigente (Lei nº. 5.768/71, 

regulamentada pelo Decreto nº. 70.951/72 e Portaria MF nº 41/08). O número do 
Certificado de Autorização CAIXA nº. 3-1057/2017 deverá constar de forma clara e 
objetiva em toda sua divulgação. 

7.7 A Universal City Development Partners, Ltd., atuando como Universal Orlando® 
Resort, estará concedendo o prêmio somente para esta promoção, não sendo 
patrocinadora da mesma, nem responsável pela sua administração, coleta de 
inscrições ou realização do sorteio. Quaisquer controvérsias, reclamações e causas 
de agir oriundas do resgate, utilização ou má utilização da parte do prêmio referente 
à Universal Orlando® Resort deverá ser submetida à jurisdição e foro da Justiça 
Federal e Estadual do Estado da Flórida, devendo ser interpretadas e executadas 

https://cinemark.com.br/promocao/amumia


segundo as leis do Estado da Flórida, desconsiderando as disposições sobre escolha 
do direito aplicável dessas leis.  


