
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO

Cinemark e Azul te dão a chance de ganhar uma viagem para o Universal Orlando Resort™

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE Nº 03.000843/2019

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: FLIX MEDIA PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO LTDA.
Endereço: OLIMPIADAS Número: 205 Complemento: SALA  92 E 93             COND  CONTINENTAL SQUARE
Bairro: VILA OLIMPIA Município: SAO PAULO UF: SP CEP:04551-000
CNPJ/MF nº: 14.173.345/0001-51

1.2 - Aderentes:
 Razão Social:CINEMARK BRASIL S.A.Endereço: DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 920 Número: 920 Complemento: :
15 ANDAR; : MARKET PLACE TOWER I; Bairro: VILA CORDEIRO Município: SAO PAULO UF: SP CEP:04583-
904
 CNPJ/MF nº:00.779.721/0001-41 Razão Social:AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.Endereço: MARCOS
PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES Número: 939 Complemento: ANDAR 9                   EDIF  JATOBA
COND  CASTELO BRANCO            OFFICE PARK Bairro: TAMBORE Município: BARUERI UF: SP CEP:06460-
040
 CNPJ/MF nº:09.296.295/0001-60

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
10/01/2019 a 12/02/2019

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
10/01/2019 a 10/02/2019

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
1. A Promoção é destinada a pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) anos, residentes e domiciliadas no Brasil,
com passaporte válido e visto para os Estados Unidos.
2. Período de participação: das 10h00 do dia 10/01/2019  até às 23h59 do dia 10/02/2019.
3. 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 (“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, dados do
passaporte e data de validade; e
(ii) Responder à pergunta da Promoção no Hotsite.
4. Os participantes poderão enviar apenas uma resposta, de modo que uma vez enviada a mesma não poderá ser
alterada.

7 -  PERGUNTA DA PROMOÇÃO:
“PARA ONDE VOCÊ IRIA DE FÉRIAS COM O SEU DRAGÃO?”.

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

PERÍODO DA APURAÇÃO: 12/02/2019 10:00 a 12/02/2019 19:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 10/01/2019 10:00 a 10/02/2019 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Doutor Chucri Zaidan NÚMERO: 920 COMPLEMENTO: 15º andar, Market
Place Tower I BAIRRO: Vila Cordeiro
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 04583-904
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da Aderente (Cinemark).
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PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

25.880,07 25.880,071 O vencedor da Promoção (“Vencedor”) ganhará 01 (um)
pacote de viagem de 05 (cinco) dias e 4 (quatro) noites para o
Universal Orlando Resort™ em Orlando, Flórida - Estados
Unidos, com direito a até 03 (três) acompanhantes
(“Acompanhantes”), no valor estimado de R$ 25.880,07 (vinte
e cinco mil, oitocentos e oitenta reais e sete centavos),  a ser
realizado na época que o vencedor escolher, exceto em alta
temporada e/ou feriados,  incluindo:
(i)	Passagem aérea ida e volta em classe econômica pela
companhia Azul (Aderente), em classe econômica, de ida e
volta, da cidade de origem do ganhador até Orlando /FL, com
todas as taxas inclusas;
(ii)	Acomodação em hotel por 4 (quatro) noites em quarto
standard (um quarto para quatro pessoas, apenas diária e
impostos, não incluso café da manhã ou pensão completa) no
UNIVERSAL AVENTURA HOTEL (ou outro hotel no local, da
forma determinada pelas Aderentes, a seu exclusivo critério);
(iii)	Entrada para os 03 (três) parques, quais sejam: Universal
Studios; Island of Adventure; e Volcano Bay;
(iv)	Ingressos para o show do Blue Man Group;
(v)	Seguro Viagem;
(vi)	Transporte da residência até o aeroporto; do aeroporto até
o hotel; do hotel até o aeroporto; e do aeroporto até a
residência
(vii)	01 (um) cartão de débito (sem função de saque e com
isenção de anuidade) no valor de US$ 500 (quinhentos
dólares americanos), correspondente a R$ 1.950,00 (um mil,
novecentos e cinquenta reais), para custear a alimentação do
Vencedor e até 03 (três) Acompanhantes.

1

9 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

25.880,071

10 -  FORMA DE APURAÇÃO:
1. As respostas à pergunta acima serão analisadas por uma banca julgadora, composta por representantes da Promotora e das
Aderentes (“Banca Julgadora”), a qual irá eleger apenas a melhor resposta, de acordo com os critérios indicados abaixo.
(i)	Criatividade;
(ii)	Originalidade;
(iii)	Adequação às normas da Língua Portuguesa (ortografia, coesão, coerência);
(iv)	Adequação ao tema;
(v)	Validar se o Participante tem passaporte válido e visto para os Estados Unidos ; e
(vi)	Observância de todas as regras da Promoção.
2. A apuração será realizada no dia 12/02/2019, às 10h00, no endereço: Avenida Dr. Chucri Zaidan, 920 Torre I – 15º andar,
São Paulo - SP.

11 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
1. 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
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. Em caso de envio de respostas idênticas ou semelhantes, será considerada a primeira resposta enviada, desclassificando-se
as demais.
3. O vencedor terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para enviar uma cópia digitalizada do passaporte e visto
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válido, sob pena de ser desclassificado. Na hipótese de o contemplado não enviar os documentos indicados no presente item, o
valor do prêmio será recolhido para união.
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, passaporte, entre outros), sob pena de
desclassificação imediata do mesmo.
5.Na eventualidade do falecimento do Vencedor, o prêmio será entregue ao seu inventariante, devendo o último comprovar tal
condição.
6. Não poderão participar pessoas jurídicas ou menores de 18 (dezoito) anos de idade, funcionários da Promotora e das
Aderentes, 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 as Aderentes providenciarão a consulta por meio do banco de dados no momento do cadastro no Hotsite.

12 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
A divulgação dos ganhadores será realizada no dia 13/02/2019, através do Hotsite, e também nas redes sociais da Promotora.

13 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
1. Finalizada a apuração e, após a divulgação do vencedor, a Promotora irá entrar em contato com o contemplado no e-mail
indicado no cadastro efetuado no Hotsite a fim de confirmar o interesse do participante em receber o prêmio, bem como para
verificar a validade do passaporte e do visto. Sendo que o prêmio será entregue ao ganhador por meio de Carta Compromisso,
contendo todas as informações relativas à viagem, a ser enviada no endereço residencial do contemplado, em até 30 (trinta)
dias contados da data de apuração. No momento da entrega dos vouchers referente às passagens e ao hotel, o contemplado
deverá assinar o respectivo Recibo de Entrega de Prêmio.
2. O prêmio será entregue sem qualquer ônus aos contemplados.

14 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
1. O valor indicado da premiação pode variar dependendo dos locais de partida, do transporte terrestre, e/ou das flutuações das
tarifas da companhia aérea e eventuais diferenças não serão pagas a qualquer título aos premiados. A premiação consiste
apenas nos itens legalmente devidos e expressamente previstos acima.
2. Todos os componentes da premiação precisam ser resgatados simultaneamente.
3. O Vencedor e seus Acompanhantes viajarão obrigatoriamente juntos na mesma data, com o mesmo meio de transporte,
partindo e retornando ao domicílio do contemplado. Fica desde já claro e acertado que o contemplado, em nenhuma hipótese,
será reembolsado caso escolha outra forma de locomoção que não seja aquela oferecida pela Promotora
4. O prêmio não inclui qualquer outra facilidade que não esteja expressamente prevista, tais como, mas sem limitação,
autorizações para viagem, alteração do período da viagem para alta temporada ou feriado, vacinações, excesso de bagagem,
gorjetas para carregadores de malas, despesas com frigobar, lavanderia, cofre, telefonemas, TV a cabo, pacotes de excursão
extras, locação de carros e demais despesas, as quais serão de inteira responsabilidade do Vencedor, razão pela qual não
caberá em hipótese alguma qualquer responsabilidade à Promotora e/ou indenizações a serem por ela suportadas.
5. O ganhador poderá agendar a data viagem até 6 (seis) meses da apuração, tendo como limite o dia 12/08/2019 para agendar
a viagem o, contudo, deverão solicitar as reservas à Promotora com 60 (sessenta) dias de antecedência da data pretendida,
excluindo -se feriados e alta temporada, e sujeito à disponibilidade de passagens a serem emitidas pela Azul (Aderente) e do
hotel.
6. Na hipótese de o Vencedor desejar estender o prazo da viagem, o deverá fazer às suas próprias expensas e
responsabilidade, não tendo a Promotora qualquer tipo responsabilidade e/ou custo pelo período extra, de modo que o
contemplado e seu acompanhante reconhecem e isentam a Promotora de qualquer prejuízo, dano ou responsabilidade,
inclusive o contemplado se compromete em assinar uma declaração eximindo a Promotora de qualquer responsabilidade nesse
sentido.
7. Se o Vencedor tiver entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos, pelo menos um dos seus Acompanhantes precisa ter 21 (vinte
e um) anos ou mais para realizar o check-in no hotel. Exceto para o caso de filhos ou tutelados do Vencedor ou de outro
Acompanhante, todos os convidados deverão ter 18 (dezoito) anos ou mais.
8. Após a emissão do voucher, a Promotora e as Aderentes não arcarão com eventuais despesas de remarcações por conta do
Vencedor.
9. Fica desde já esclarecido que a Promotora não se responsabiliza pelo ingresso do Vencedor no país de destino e/ou por
qualquer problema de imigração que impossibilite o acesso ao país, sendo que, nesta hipótese, o prêmio será considerado
como devidamente entregue. Da mesma forma, caso o voucher seja emitido devidamente, nos moldes acordados com o
ganhador, e este não compareça nos horários e datas acordados, aos locais combinados, o prêmio também será considerado
como devidamente entregue.
10. Caso o acompanhante ou Vencedor sejam menor de 18 (dezoito) anos será necessária a apresentação da autorização do
assistente ou representante legal do menor para que este viaje desacompanhado, conforme disposição dos artigos 83 e
seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, Lei nº. 8.069, de 13/07/90).
10.1. Fica esclarecido que se a Promotora realizar a emissão do voucher da viagem e a documentação referente ao menor não
for apresentada, a premiação será considerada devidamente entregue, mesmo que o menor e/ou contemplado não usufrua da
premiação.
11. A Universal City Development Partners, Ltd atuando como Universal Orlando Resort (“Universal Orlando”) está fornecendo
certos elementos dos pacotes de prêmios para a Promotora somente para os fins desta Promoção, e não está patrocinando a
Promoção, tampouco é responsável pela coordenação de inscrições/cadastros, seleção do Vencedor bem como a entrega dos
prêmios.
12. Os participantes e Vencedor autorizam a Promotora e as Aderentes a captarem e utilizarem, 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
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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 Promotora, inclusive publicitários, em qualquer lugar existente ou que venham a existir.
12.1. Em decorrência da evolução das redes sociais e do avanço da internet, o Participante declara ter plena ciência de que
todo material publicado nas redes sociais e/ou na internet poderá ser eventualmente explorado e/ou utilizado por terceiros, os
quais poderão livremente, mas não se limitando a, realizar novas postagens do referido conteúdo, alterar as características,
imagens, formatação ou sentido do conteúdo inserido pela Promotora, realizar depoimentos sobre o conteúdo, tanto nos canais
utilizados pela Promotora, como em outras redes sociais e mídias digitais, sendo que a Promotora não terá como inferir ou
impedir a ação de terceiros. Nestes casos, o Participante reconhece que a Promotora ficará integralmente isento de
responsabilidade sobre a permanência de exibição destes materiais geridos por terceiros, inclusive que a Promotora não terá
qualquer responsabilidade se os conteúdos postados ao longo da Promoção se tornem virais ou memes*.
*Expressão meme de Internet é usada para descrever um conceito de imagem, vídeo e/ou relacionados ao humor, que se
espalha via Internet.
13. 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.
13.1. 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.
14. 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 participantes não têm qualquer impedimento para receber e usufruir a premiação desta
Promoção.
15. 27.	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 SEFEL e/ou aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor.

15 -  TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer consumidor residente e domiciliado em território nacional, desde que preencha os
requisitos estipulados no regulamento da campanha autorizada;

Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro;

É vedada a apuração por meio eletrônico;

Os prêmios serão entregues em até 30 dias da data da apuração/sorteio, sem qualquer ônus aos contemplados

Quando o prêmio sorteado, ganho em concurso ou conferido mediante vale-brinde, não for reclamado no prazo de cento e
oitenta (180) dias, contados, respectivamente, da data do sorteio, da apuração do resultado do concurso ou do término do prazo
da promoção, caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente será recolhido, pela empresa autorizada, ao
Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de quarenta e cinco (45) dias;

Em caso de promoções com participação de menor de idade, sendo este contemplado, deverá, no ato da entrega do prêmio, ser
representado por seu responsável legal;

A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a apuração da promoção comercial;

As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas pela promotora,
persistindo-as, estas deverão ser submetidas à Seae/MF;

Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas;

O número do Certificado de Autorização deverá constar obrigatoriamente, de forma clara e precisa, em todo material utilizado na
divulgação da promoção;

A prestação de contas deverá ser realizada no prazo máximo de trinta dias após a data de prescrição dos prêmios sob pena de
descumprimento do plano de distribuição de prêmios;

O regulamento deverá ser afixado em lugar de ampla visibilidade e se apresentar em tamanho e em grafia que viabilizem a
compreensão e visualização por parte do consumidor participante da promoção comercial;

Além dos termos acima, a promoção comercial deverá obedecer às condições previstas na Lei nº 5.768, de 1971, no Decreto nº
70.951, de 1972, Portaria MF nº 41, de 2008, Portaria MF nº 67, de 2017, Portaria MF nº 422 de 2013, Portaria Seae/MF nº 88
de 2000, e em atos que as complementarem.

A infringência às cláusulas do Termo de Responsabilidade e do Regulamento constituem descumprimento do plano de operação
e ensejam as penalidade previstas no artigo 13 da Lei nº. 5.768, de 1971.
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https://scpc.seae.fazenda.gov.br

Para verificar a autenticidade do Regulamento, acesse a opção 'Consulta Pública da Promoção Comercial', no endereço

 e informe o número do Certificado de Autorização 03.000843/2019
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