
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “DECLARE SEU AMOR NA CINESYSTEM”

1 – ABRANGÊNCIA E DO PERÍODO DA CAMPANHA

1.1. A Campanha Promocional “Declare Seu Amor na Cinesystem”, doravante denominada Campanha, é promovida pela

Cinesystem S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 07.437.016/0001-05, com sede à Rua Vereador Basílio Sautchuk, n.º 856, 12.º

Andar, Salas 1.201-1.204, Zona 01, CEP 87.013-190, Maringá–PR, doravante denominada de Promotora.

1.2. A Campanha terá início na data de 1.º de junho de 2021, findando-se na data de 20 de junho de 2021.

1.3. A Campanha será válida em todos os cinemas que compõem a rede Cinesystem e que estiverem com as atividades

em funcionamento durante o período da participação.

2 – DA MECÂNICA DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Para participar da Campanha o consumidor deverá cumprir os seguintes requisitos e critérios, além de realizar as

ações abaixo elencadas.

2.1.1. Para participar da Campanha, é imprescindível que o Participante seja membro do Clube da Pipoca, o

programa de fidelidade da Cinesystem.

2.1.1.1. Na hipótese de não possuir referido cadastro, poderá efetuá-lo antes da participação na

Campanha por meio do website <https://clubedapipoca.cinesystem.com.br> ou pelo aplicativo

“Cinesystem” disponível para Android e iOS.

2.1.2. O Participante deverá enviar um e-mail para o endereço eletrônico concurso@cinesystem.com.br,

relatando a sua história de amor com o seu(sua) atual parceiro(a).

2.1.3. A participação na Campanha é individual e não cumulativa, sendo vedada a coparticipação de 2 (dois) ou

mais participantes utilizando a mesma história, bem como o relato de mais de 1 (uma) história por participação.

2.1.4. É requisito indispensável que o casal cuja história se pretende contar mantenha um relacionamento de fins

românticos, com o interesse de oficializar um namoro ou um casamento, vedando-se as inscrições de relações de

afetividade com finalidade diversa.

2.1.5. Cumpridos todos os requisitos e ações, o Participante competirá pelo prêmio descrito no item “3”.

2.1.6. Será desclassificado, a critério da Promotora, o participante que submeter história ou posteriormente enviar

fotografia que, direta ou indiretamente: (i) agrida ou tenha o fim de agredir a imagem da Promotora ou de

terceiros; (ii) atente contra a lei, a moral e/ou os bons costumes; (iii) contenha discurso de ódio ou conteúdo

ofensivo, difamatório, calunioso, preconceituoso ou discriminatório a pessoa ou grupo de pessoas; (iv) contenha

termos grosseiros, obscenos e/ou incite a prática de atividades ilícitas; (v) faça alusão a partidos e/ou figuras

políticas; e (v) mencione ou referencie marcas, produtos ou serviços de terceiros, concorrentes ou não.

3 – PREMIAÇÃO, RESULTADO E ENTREGA DO PRÊMIO

3.1. O Participante que cumprir as ações descritas no item “2” concorrerá à exibição e 1 (um) vídeo de pedido de namoro o

ou casamento na tela do cinema e 1 (um) par de ingressos, para assistir gratuitamente a qualquer sessão de filme

disponível no multiplex de participação na data de 3 de julho de 2021, à sua escolha, sendo vedada a utilização dos

referidos ingressos em sessões de pré-estreia, estreias e sessões especiais, como shows, teatros, apresentações, entre

outros.

3.1.1. Encerrado o prazo de vigência de participação, o Participante que relatar a história de amor mais inusitada

será eleito pela Promotora como o vencedor da Campanha, fazendo jus ao prêmio indicado no item anterior.

3.1.2. Uma comissão julgadora livremente escolhida pela Promotora será a responsável pela seleção do

vencedor. Essa decisão será soberana e irrecorrível.

3.1.3. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão julgadas e decididas

de forma soberana e irrecorrível pela comissão julgadora referida no item “3.1.2”.

3.2. O resultado da Campanha será divulgado ao vencedor na data de 22 de junho de 2021, por meio do e-mail de

participação, ocasião em que o vencedor:

3.2.1. Receberá os ingressos em formato digital, para utilização na data de 3 de julho de 2021.

3.2.2. Informará a sessão de filme que pretende assistir e ver exibido o seu pedido de namoro ou casamento com

a fotografia do casal na tela.
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3.2.3. Será requisitado para enviar à Promotora 1 (uma) fotografia do casal, que será incluída no vídeo a ser

exibido na tela de cinema, quando da sessão escolhida para utilização dos ingressos na data de 3 de julho de

2021.

3.3. Não havendo manifestação do vencedor ao contato efetuado pela Promotora até a data de 20 de junho de 2021 ou,

havendo manifestação e mantendo-se inerte em responder ao contato com o que for solicitado, o direito ao prêmio ao qual

faria jus o vencedor caducará.

3.3.1. A Promotora não se responsabiliza por eventuais extravios, envios ao spam/lixo eletrônico, malwares e

qualquer outra hipótese que importe no não recebimento do e-mail pelo vencedor, sendo que a ocorrência de

algum desses eventos não ensejará um novo envio, dando-se a entrega como feita.

3.3.2. Os prêmios são pessoais, intransferíveis e o ganhador não poderá trocá-los por qualquer outro modelo, cor,

tamanho, item, bem ou serviço, nem tampouco convertê-los em dinheiro.

4 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou a Campanha suspensa ou cancelada, sem aviso prévio, por motivo

de força maior ou por qualquer outro fator ou motivo imprevisto e que comprometa a Campanha de forma a impedir ou

modificar substancialmente a sua condução como originalmente planejado.

4.2. Os proveitos oferecidos pela Campanha não são cumulativos com outras promoções, benefícios ou convênios.

4.3. O presente Regulamento será disponibilizado no website oficial da Promotora, sendo que a participação na promoção

implica a aceitação total e irrestrita de todos os seus termos e condições.

4.4. A Campanha não é de nenhuma maneira patrocinada, administrada, endossada ou associada a qualquer empresa

terceira.

4.5. Compete exclusivamente ao Participante a correta participação na Campanha nos termos exigidos, não se

responsabilizando a Promotora por eventos que impliquem na eliminação ou na desclassificação da Campanha, tais como

informações incorretas, falsas e/ou incompletas de dados, erros de digitação, problemas de conexão com a internet, falhas

em login, invasão por terceiros, spam, dentre outros.

4.6. Ao participar, nos termos deste Regulamento, o Participante autoriza a utilização de dados pessoais pela Promotora,

para os fins necessários à adequada realização da Campanha, bem como reconhece e aceita expressamente que a

Promotora não é responsável, nem poderá ser responsabilizada, por qualquer dano ou prejuízo oriundo da sua

participação.

4.6.1. Neste ato, o Participante também cede e autoriza, a título gratuito, os direitos de uso de sua imagem à

Promotora, de modo que a fotografia enviada para atender às disposições deste Regulamento poderá figurar em

todo e qualquer meio de comunicação, para serem utilizadas em campanhas promocionais e/ou institucionais da

Promotora, sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno desta

instituição, desde que não haja desvirtuamento do fim único e específico de divulgação da Campanha e seu

respectivo resultado, no prazo que suceder a divulgação do resultado e a fruição dos prêmios.

4.7. A Promotora obriga-se ao cumprimento da Lei n.º 13.709/2018, além das regulamentações que porventura possam

advir relativamente a dados pessoais, comprometendo-se a implementar todas as medidas técnicas de segurança para

proteção de dados pessoais que tenha acesso em virtude ou em consequência das relações contratuais e comerciais

mantidas com os Participantes da Campanha, respondendo integralmente por todos os ônus decorrentes de eventuais

incidentes a que, direta der causa.

4.8. A Promotora deverá assegurar de que os seus sócios, diretores, funcionários, prepostos e/ou prestadores de serviços

que, no exercício das suas funções, devam ter acesso e/ou conhecimento das informações e/ou dos dados pessoais para

fins de cumprimento da Campanha, se encontram obrigados a sigilo profissional, responsabilizando-se pela conformidade

em relação à legislação, especialmente, mas sem limitação:

a)      À proteção de dados pessoais;

b) Ao tratamento das informações; e

c) À transferência desses dados e demais exigências legais.

4.9. A Promotora compromete-se, ainda, a informar imediatamente os Participantes em caso de qualquer incidente que

envolva dados pessoais, ou caso receba qualquer pedido de correção, inclusão ou exclusão dos dados pessoais obtidos

em decorrência da Campanha, de modo que o Participante informado possa adotar as providências cabíveis para garantir o

cumprimento da legislação, sem prejuízo da responsabilidade da Promotora e de seus prepostos quanto ao incidente e

eventuais prejuízos dele decorrentes.



4.10. A Promotora não poderá ser responsabilizada, em hipótese alguma, por qualquer dano de ordem moral

eventualmente pleiteado pelo Participante, na hipótese de recusa do pedido de namoro ou casamento quando da exibição

deste na tela do cinema, sendo esta uma faculdade única e exclusiva do(a) parceiro(a).


