
	  
	  

	  
	  

	  

Regulamento de participação 
CONCURSO CULTURAL – GUARDIÕES DA GALÁXIA 

VOL. 2 
 

 
Do concurso cultural 

 
1. O concurso cultural, denominado “Funko Guardiões da Galáxia Vol.2”, é promovido pelo 

Cinearte Pompéia Ltda.  (“Espaço Itaú de Cinema”), com sede na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Palestra Itália, nº 500, 3º piso CNPJ/MF nº 
08.658.141/0001-08 (“Concurso  Cultural ”), sendo  exclusivamente cultural, em 
conformidade com o art. 3º, II, da Lei nº 5.768/71; art. 30 do  Decreto nº 70.951/72 e 
Portaria nº 422/13, direcionado ao público maior de 18 (dezoito) anos (“Participantes”).  

1.1 Participantes absolutamente ou relativamente incapazes deverão ser 
representados e/ou assistidos por seus representantes e/ou assistentes legais para que 
possam participar do Concurso Cultural, sob pena de sua desclassificação. 

  
2. Este regulamento ficará disponível no site: www.itaucinemas.com.br. 

 
 

Prazo do Concurso 
 

3. Somente serão consideradas, para fins de avaliação deste Concurso Cultural, as 
respostas enviadas pelos Participantes, na forma do item 5 deste Regulamento, no 
período compreendido entre as 12:00 do dia 02/05/2017 e às 23h59 do dia 07/05/2017. 

 
4. Não serão aceitas, em qualquer hipótese, as respostas enviadas pelos Participantes em 

outros horários e/ou dias que não os descritos no item 3 acima. As respostas enviadas 
em outros horários e/ou dias serão automaticamente desconsideradas. 

 
 

Da Participação e da Dinâmica do Concurso Cultural e da Premiação  
 

5. Para participar do Concurso Cultural, o Participante deverá responder em até 500 
caracteres qual é a melhor música para salvar a galáxia e explicar o por que. 

 
5.1. O Participante se responsabiliza pela precisão e veracidade dos dados informados 

e reconhece que a inconsistência destes poderá implicar na sua desclassificação. 
5.2. A resposta deverá ser encaminhada por e-mail para 

concursocultural@itaucinemas.com.br. 
 

6. O Participante declara e garante que a resposta por ela enviada é de sua exclusiva 
autoria, devendo, ainda, assumir total e exclusiva responsabilidade a respeito de 
reivindicação de terceiros que se sintam prejudicados, inclusive em decorrência de 
infração a direitos intelectuais (inclusive autorais e conexos, morais e patrimoniais) e de 
personalidade, com relação à resposta enviada. 



	  
	  

	  
	  

	  

 
7. O Espaço Itaú de Cinema, por meio de uma Comissão Julgadora, utilizando-se dos 

critérios criatividade, originalidade e adequação da resposta ao tema proposto, 
selecionará as 12 melhores respostas como vencedoras.  

 
7.1. O Participante reconhece que a seleção das respostas será feita conforme 

exclusivo critério da referida Comissão Julgadora, não cabendo contra esta 
quaisquer impugnações ou recursos. 

 
8. Será contemplada com o Prêmio definido no item 10 deste regulamento apenas 12 

(doze) autores das melhores respostas selecionadas pelo Espaço Itaú de Cinema, com 
base nos critérios de seleção indicados no item 7.  

 
8.1. Para os fins deste Concurso Cultural, não serão aceitas respostas que: 
8.1.1 Contenham palavras e/ou expressões (a) de cunho erótico, pornográfico, 

obsceno, difamatório ou calunioso ou que façam apologia ao crime, uso de drogas, consumo 
de bebidas alcoólicas ou de produtos fumígenos, violência física ou moral; (b) que 
promovam ou incitem o preconceito (inclusive de origem, raça, sexo, cor, orientação sexual 
e idade) ou qualquer forma de discriminação, bem como o ódio ou atividades ilegais; (c) que 
infrinjam quaisquer dispositivos legais ou direitos de quaisquer das empresas que façam 
parte do grupo Espaço Itaú de Cinema, de qualquer Participante e/ou de qualquer terceiro, 
inclusive de direitos de propriedade intelectual, de sigilo e de personalidade; (d) que 
possuam informações incorretas, inverídicas, sigilosas ou confidenciais de terceiros; (e) que 
reproduzam direitos de personalidade, obras intelectuais e/ou bens de propriedade 
intelectual de terceiros, sem a devida autorização e/ou (e) que divulguem, contenham ou 
promovam qualquer marca, produto ou serviço pelo Espaço Itaú de Cinema; 

8.1.2 Não atendam as especificações técnicas e/ou quaisquer outras disposições 
deste regulamento. 

8.2  Na hipótese de verificação de fraude, tentativa de fraude ou abuso na participação 
neste Concurso, a resposta do Participante será desconsiderada para os fins deste 
Concurso Cultural. 

 
9. Os Participantes poderão participar do Concurso Cultural enviando quantas respostas 

desejarem. 
 

10. Os 12 participantes que tiverem sua resposta selecionada pelo Espaço Itaú de Cinema, 
com base nos critérios de seleção indicados no item 7, serão premiados com um 
boneco Funko do filme “Guardiões da Galáxia Vol.2”. 

 
10.1. O Participante reconhece que o Prêmio se constitui estritamente do que fora 

descrito no item 10 supra, sendo certo que quaisquer despesas incorridas pelo Participante 
serão suportadas exclusivamente por ele, incluindo sem restrição, aquelas eventualmente 
havidas com alimentação, hospedagem e traslado. 

 
11. O resultado do Concurso Cultural, com o nome dos contemplados e suas respectivas 
respostas, será divulgado no dia 10/05/2017 por meio do site e das redes sociais oficiais do 
Espaço Itaú (Facebook e Instagram). 

 



	  
	  

	  
	  

	  

12. Os Participantes contemplados serão informados do resultado por e-mail. 
 

13. A entrega do Prêmio será realizada a partir de 11/05/2017 em uma das unidades do 
Espaço Itaú de Cinema escolhida pelo Participante contemplado. No ato da entrega do 
Prêmio, o Participante contemplado deverá apresentar um documento de identificação com 
foto e assinar um documento declarando o recebimento do Prêmio, conferindo plena e 
irrevogável quitação ao Espaço Itaú de Cinema pelas obrigações por ele assumidas no 
âmbito deste Concurso Cultural. 

 
13.1 O Espaço Itaú de Cinema não se responsabiliza pela não entrega do Prêmio nos 

casos em que: (i) o Participante informar incorretamente os seus dados; (ii) houver motivos 
de força maior ou caso fortuito que impeçam a entrega do Prêmio; (iii) diante da recusa de 
recebimento feita pelo próprio Participante. 

 
 

14. O Participante contemplado não poderá transferir seu Prêmio a terceiros, trocar seu 
Prêmio por qualquer outro, nem tampouco convertê-lo em dinheiro, título ou direito. 

 
15. A responsabilidade do Espaço Itaú de Cinema se encerra no momento da entrega do 

Prêmio. 
 

16. Caso quaisquer Participantes contemplados sejam desclassificados devido à 
inobservância das regras estabelecidas neste regulamento, o Espaço Itaú de Cinema 
selecionará outra(s) resposta(s) vencedoras, com base nos critérios de seleção 
indicados no item 7. 

 
 

Propriedade Intelectual e Direitos de Personalidade 
 

17. Ao participar do Concurso Cultural por meio do envio as respostas para participar do 
Concurso Cultural, o Participante declara ter ciência e autorizar que o Espaço Itaú de 
Cinema poderá usar, na forma prevista  neste regulamento, em caráter não exclusivo, 
gratuito, irrevogável e irretratável (i) a(s) resposta(s) envida(s) pelo Participante; (ii) todos e 
quaisquer direitos intelectuais  patrimoniais (inclusive autorais e conexos) relativos à(s) 
respectiva(s) resposta(s); (iii) os direitos de personalidade (tais como nome civil, completo 
ou abreviado, , imagem, voz, depoimentos e dados biográficos) (“Direitos”), sem qualquer 
restrição ou limitação de espaço, idioma, quantidade de exemplares, número de tiragens, 
impressões, emissões, transmissões, retransmissões, edições, reedições, divulgações e/ou 
veiculações. 

17.1 As respostas e os Direitos poderão ser usados pelo Espaço Itaú de Cinema, por 
si ou por terceiros, direta ou indiretamente, total ou parcialmente, conjunta ou 
separadamente (inclusive com outras obras intelectuais, conteúdos e materiais de qualquer 
natureza), de forma comercial, não comercial, pública, interna, externa, publicitária e/ou 
institucional, em qualquer mídia ou meio físico, visual ou sonoro, podendo, para tanto, ser 
realizadas as seguintes atividades: (i) fixação das respostas e/ou dos Direitos em quaisquer 
suportes, mediante qualquer processo de captação de imagens e/ou imagens e sons, 
inclusive fotografia, obras audiovisuais e processos assemelhados; (ii) reprodução das 
respostas e/ou dos Direitos e/ou dos suportes que os fixarem, inclusive por meio de 



	  
	  

	  
	  

	  

impressão de novos exemplares, em quaisquer suportes e materiais; (iii) exibição, 
divulgação e veiculação das respostas e/ou dos Direitos e/ou dos suportes que os 
fixarem/reproduzirem em qualquer mídia ou meio físico, digital, eletrônico ou sonoro, sem 
qualquer restrição ou limitação de qualquer natureza; (iv) distribuição das respostas e/ou 
dos Direitos ou de quaisquer suportes em que eles forem fixados/reproduzidos, a quaisquer 
pessoas e em quaisquer locais. 

17.2 O Espaço Itaú de Cinema, por si ou por terceiros, a seu exclusivo critério, poderá 
adaptar, derivar e/ou transformar as respostas, no todo ou em parte, em criações 
intelectuais, materiais, projetos, ações, atividades de qualquer natureza e anotá-las, 
comentá-las, compilá-las e/ou atualizá-las e o resultado de qualquer adaptação, derivação, 
transformação, anotação, comentários, compilação e/ou atualização pertencerá 
exclusivamente ao Espaço Itaú de Cinema e poderá ser por ele usado, sem restrições, 
inclusive na forma prevista neste regulamento. O aqui disposto inclui a possibilidade de o 
Espaço Itaú de Cinema utilizar as respostas ou qualquer tema, fato ou acontecimento 
relacionado às respostas em quaisquer campanhas, filmes e peças institucionais, 
promocionais e/ou publicitárias de qualquer natureza, a serem divulgadas em quaisquer 
mídias e meios, inclusive nos indicados neste regulamento. 

17.3 A autorização para uso das respostas e/ou dos Direitos será válida e eficaz no 
Brasil e fora dele, pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da divulgação da resposta na página 
do site, sendo renovada automaticamente por iguais e sucessivos períodos. Caso qualquer 
Participante não pretenda renovar esta autorização, deverá enviar aviso por escrito ao 
Espaço Itaú de Cinema com até 30 (trinta) dias de antecedência do término do prazo 
previsto neste subitem. 

17.4 O Espaço Itaú de Cinema poderá autorizar o uso das respostas e/ou dos 
Direitos, total ou parcialmente, a quaisquer terceiros, inclusive a quaisquer empresas 
controladas direta ou indiretamente pela Itaú Unibanco Holding S.A., bem como a outras 
entidades ou fundações que tenham referidas empresas como mantenedoras. 

17.5  O Participante declara estar ciente de que as respostas e/ou os Direitos 
divulgados poderão ser acessados e visualizados por quaisquer terceiros. 

17.6 O Espaço Itaú de Cinema exime-se de toda e qualquer responsabilidade 
decorrente do uso indevido por terceiros das respostas e/ou dos Direitos. 

17.7 O Espaço Itaú de Cinema reserva-se o direito de, a seu exclusivo critério e sem 
qualquer ônus, não usar as Respostas e/ou os Direitos. 

17.8 17.9 Os Participantes são integralmente responsáveis por todos e quaisquer 
danos diretos ou indiretos causados ao Espaço Itaú de Cinema ou a terceiros, em razão da 
divulgação das respostas e/ou dos Direitos pelos Participantes, do uso das respostas e/ou 
dos Direitos pelo Espaço Itaú de Cinema na forma aqui prevista, bem como da violação de 
quaisquer disposições deste regulamento, e de quaisquer direitos, inclusive de propriedade 
intelectual e de personalidade. 

 
 

Condições Gerais 
 

18. O ato de participação no Concurso Cultural implica conhecimento e concordância, por 
parte do Participante ou de seu representante ou assistente legal, da íntegra das 
disposições contidas neste regulamento, não podendo o Participante abster-se do seu 
conhecimento. 

 



	  
	  

	  
	  

	  

19. O Espaço Itaú de Cinema se reserva o direito de alterar este regulamento, divulgando 
eventual alteração aos Participantes. 
 
 
20. Toda e qualquer situação não prevista neste regulamento, bem como eventuais casos 
omissos, serão decididos exclusivamente pelo Espaço Itaú de Cinema. 
 
21. Quaisquer dúvidas sobre o Concurso Cultural, sobre as condições para participação 
e/ou sobre o teor do regulamento serão resolvidas pelo Espaço Itaú de Cinema, por meio do 
site www.itaucinemas.com.br. 


