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REGULAMENTO DO CONCURSO EXCLUSIVAMENTE CULTURAL “FESTA 

EM ALTO MAR”  

 

 

 

 

Durante o período de 14 de novembro de 2015 a 05 de janeiro de 2016, será realizado 

pelo CONDOMÍNIO INDIVISO BETIM SHOPPING (Betim Shopping), com sede 

em Betim/MG, na Av. Edméia Mattos Lazarotti, nº 1.655, bairro Angola, CEP 32.604-

155, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.009.014/0001-64, neste ato representado pela 

Landis Gestão de Shopping Centers Ltda., com sede no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Rio 

Branco, n.º 138, Cj.401, bairro Centro, CEP 20.040-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

10.701.517/0001-61, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, o 

concurso cultural “Festa em Alto Mar”, conforme condições descritas neste 

regulamento. 

 

 

COMO PARTICIPAR 

 

1. O concurso cultural ocorrerá no período compreendido entre os dias 14 de 

novembro de 2015 a 05 de janeiro de 2016. 

 

2. Poderão concorrer para este concurso aqueles que: 

 

a) Forem residentes e domiciliados neste País, dentro do território nacional; 

 

b) Tenham idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

 

c) Atenderem a todas as exigências contidas neste Regulamento. 

 

3. Estarão impedidas de concorrer ao presente concurso, os participantes classificados 

em quaisquer das situações abaixo: 

 

a) Pessoa Jurídica; 

 

b) Menores de 18 (dezoito) anos, sem autorização do responsável legal; 

 

c) Sem possuir RG e/ou CPF; 

 

d) Funcionários da Administração do “Betim Shopping”, das Agências de 

Publicidade responsáveis pela divulgação do concurso e das lojas\quiosques do 

referido Shopping. 

 

4. Para participar do concurso, o interessado deverá, entre os dias 14 de novembro de 

2015 a 30 de dezembro de 2015, retirar o cupom em uma das lojas do “Betim 

Shopping”, preenche-lo com seus dados pessoais (nome completo, CPF, RG, data de 

nascimento, endereço e telefone), responder à questão: “Como será sua Festa em Alto 
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Mar?” e depositá-lo na urna localizada na praça de alimentação do “Betim 

Shopping”. 

 

5. Dentre todos os participantes, será premiado apenas aquele que for autor da 

resposta mais criativa, sendo certo que este receberá como prêmio 01 (uma) viagem 

de mini cruzeiro de 04 (quatro) noites para 02 (duas) pessoas, ele e mais 01 (um) 

acompanhante. 

 

5.1. A viagem será escolhida pelo vencedor entre as abaixo descritas e conforme 

disponibilidade de datas e vagas: 

 

a) MSC Armonia: Santos, Cabo Frio, Ilhabela e Santos; 

 

b) MSC Lirica: RJ, Porto Belo, Ubatuba e RJ 

 

c) MSC Lirica: RJ, Ubatuba, Ilhabela e RJ 

 

d) Sovereign: Santos, RJ, Búzios e Santos 

 

e) Sovereign: RJ, Búzios, Santos e RJ 

 

5.1.1. Em hipótese alguma o vencedor poderá escolher o pacote (data x 

destino) que ultrapasse o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

 

5.2. O agendamento das diárias deverá ser feito diretamente junto ao setor de 

marketing do “Betim Shopping”, até o dia 31 de fevereiro de 2016 e, aquele que 

não cumprir tal prazo, não poderá, em hipótese alguma, reclamar tal prêmio 

futuramente. 

 

5.3. O traslado até a cidade de saída do cruzeiro será de responsabilidade do 

“Betim Shopping”. 

 

5.4. Os demais custos da viagem serão de responsabilidade do participante e seu 

acompanhante. 

 

6. O julgamento da melhor resposta será realizado por uma Comissão Julgadora, 

formada por membros da administração do “Betim Shopping”. 

 

7. Os critérios de julgamento utilizados pela Comissão Julgadora para avaliação das 

respostas serão: originalidade, criatividade e clareza. 

 

8. A comissão julgadora divulgará os vencedores no dia 05 de janeiro de 2016, 

através das redes sociais do “Betim Shopping”, e também entrará em contato com os 

ganhadores, por meio telefone e e-mail indicado no cupom. 

 

9. Os participantes autorizam e cedem gratuitamente, ao “Betim Shopping”, e a 

organizadora do concurso, em caráter irrevogável e irretratável, seu nome, resposta, 
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voz e imagem para a utilização em toda a mídia impressa e eletrônica (cartazes, 

folhetos, respostas, filmes, spots, peças promocionais, home page, redes sociais, jornais, 

etc.), para a divulgação do resultado da promoção, ao “Betim Shopping”, sem 

nenhum ônus e por tempo indeterminado. 

 

9.1. A Administração do “Betim Shopping” ou a organizadora do concurso, 

poderão divulgar as respostas e imagens dos vencedores junto à cartazes, folhetos, 

respostas, filmes, spots, peças promocionais, home page, redes sociais, jornais, etc., 

renunciando estes, expressamente, à cobrança presente ou futura de qualquer 

valor a título de direitos autorais.  

 

10. Recursos de qualquer natureza relativos às disposições desse Regulamento, não 

serão aceitos, tendo em vista o caráter soberano e irrecorrível do mesmo. 

 

11. A simples participação neste Concurso implica na aceitação e no inteiro 

conhecimento pelos participantes de todas as condições, direitos e obrigações deste 

Regulamento. 

 

12. Eventuais reclamações, desde que devidamente fundamentadas pelos 

participantes, deverão ser encaminhadas à Administração do “Betim Shopping”. 

 

13. Os cupons que não estiverem com os dados do participante (nome, CPF, endereço 

e telefone), bem como com a resposta anexa, serão automaticamente desclassificados 

pela Comissão Julgadora. 

 

14. Este Concurso tem caráter exclusivamente cultural, não estando subordinado ou 

vinculado a qualquer modalidade de sorte ou jogo e nem tampouco ao pagamento de 

qualquer valor, conforme o art. 3º, inciso II, da Lei 5.768 de 20/12/71 e o art. 30 do 

Decreto Lei 70.951 de 09/08/72.   

 

15. Fica eleito o foro da Comarca de Betim/MG para dirimir quaisquer controvérsias 

oriundas do presente concurso. 

 

Betim 14 de novembro de 2015. 

 

CONDOMÍNIO INDIVISO BETIM SHOPPING 

(Landis Gestão de Shopping Centers Ltda.) 


