
 
 

 REGULAMENTO DA PROMOÇÃO  
“PROMOÇÃO HISTORIETAS ASSOMBRADAS – O FILME NA CINEMARK”  

 
 

1. Objeto e Prazo da Promoção  

1.1 Esta é uma promoção realizada pelas empresas VITRINE FILMES LTDA, sediada na 
Rua Armando Pinto, nº. 142, Sumarezinho, São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº. 
11.620.976/0001-83 (doravante simplesmente denominada “Vitrine”), 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, Vitrine e Cinemark, conjuntamente, doravante 
denominados “Promotores”, é aberta a qualquer pessoa física, residente e 
domiciliada em território nacional, ressalvado o disposto no item 5.2 deste 
Regulamento (“Regulamento”) 

1.2 Para participar, o concorrente deverá se cadastrar no site www.cinemark.com.br. 

1.3 Apenas serão aceitas as participações realizadas entre as 00h do dia 12/10/2017 e 
23h59 do dia 08/11/2017, exclusivamente no site www.cinemark.com.br. As 
participações realizadas antes e/ou depois desse período não serão consideradas 
no ato da apuração. 

 
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 
com os dados principais, clicar em “Promoções” e responder à pergunta, utilizando 
no máximo 1.000 (mil) caracteres: “Qual a historieta mais assombrada que você já 
viveu?”. O (a) autor (a) da resposta mais criativa ganhará 1 (um) Tablet Apple iPad 
Air Wi-Fi 16 GB. 

2.3 Cada concorrente poderá participar apenas uma vez. As participações realizadas 
com dados que já estão concorrendo, serão desconsideradas.  

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

2.3.2 O vencedor se compromete a responder exclusivamente pela originalidade 
e autoria da resposta, assumindo plena responsabilidade nesse sentido 
perante aos Promotores e terceiros. 

3. Premiação 

3.1 Dentre os participantes, os Promotores deverão escolher 1 (um) vencedor que, 
cumpridos os requisitos presentes neste Regulamento, enviar, segundo os critérios 
dos Promotores, a resposta mais criativa à Pergunta (“Vencedor”). 
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3.2. O Vencedor da premiação (“Vencedor”) ganhará 1 (um) Tablet Apple iPad Air Wi-

Fi 16 GB, avaliado em R$ 2.641,31 (dois mil, seiscentos e quarenta e um reais, trinta 

e um centavos). 

3. 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 13 de novembro de 2017, às 14h, 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 14 de novembro de 2017, na página da 
Cinemark, www.cinemark.com.br, após a apuração.  

4.4 O Vencedor será contactado por e-mail e/ou telefone, e receberá as instruções de 
como deverá proceder para o resgate do prêmio.  

4.5 O Vencedor deverá enviar uma cópia de seus documentos pessoais (RG, CPF e 
comprovante de residência) e, ainda, assinar uma Termo de Quitação, 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 Vitrine Filmes 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 e resposta criativa 
para a pergunta “Qual a historieta mais assombrada que você já viveu?”. Cadastros 
incompletos não serão considerados no ato da apuração.  

 
5.4 Os participantes serão excluídos automaticamente da promoção em caso de fraude 

comprovada, podendo ainda responder por crime de falsidade ideológica ou 
documental.  

 
5.5 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 
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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 e 

comprovante de residência) e, ainda, assinar um Termo de Quitação, para o 
recebimento do prêmio. 

 

3.1.1 Caso o Vencedor tenha idade inferior a 18 (dezoito) anos deverá, 
obrigatoriamente, estar acompanhado de seus pais ou de seu 
representante legal, munido de identificação, para o recebimento do 
Prêmio, assinatura do Termo de Quitação e Entrega de Prêmio, bem como 
para assinatura dos documentos necessários. Nesse caso, o Prêmio será 
entregue em nome do menor, mas seu representante legal deverá 
apresentar seu RG e CPF, bem como a certidão de nascimento e o RG do 
menor.  
 

3.2 Caso o Vencedor resida na cidade de São Paulo, poderá retirar o prêmio no 
escritório da Vitrine Filmes. Caso resida em outra cidade, o prêmio será entregue 
no endereço indicado em seu cadastro de participação, através de transportadora. 

 
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.  

 
6.3 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. 
 

6.4 O prêmio é pessoal e intransferível, e não poderá ser trocado por outro produto, 
bem como não poderá ser convertido em dinheiro.  

 
7. Das Disposições Gerais 

 
7.1 A distribuição de prêmios é livre e desembaraçada de qualquer ônus para o 

contemplado, exceto suas despesas pessoais para retirada do prêmio e para usufruir 
dele como, despesas com locomoção, estacionamento, alimentação entre outros. 

 
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 www.cinemark.com.br. 
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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-xxxx/2017 deverá constar de forma clara e 
objetiva em toda sua divulgação. 

 


