
 

 

REGULAMENTO 
CONCURSO DESCUBRA OS EASTER EGGS NA VINHETA DE 

SEGURANÇA DA MOVIECOM CINEMAS. 
 
1) O Concurso “Descubra os Easter Eggs na Vinheta de Segurança da Moviecom Cinemas" (denominado 
“Concurso”) é promovido pela Moviecom Cinemas, de caráter exclusivamente cultural, não estando o seu resultado 
vinculado à sorte, pagamento de preço, aquisição de qualquer produto ou serviço. A participação é voluntária e gratuita. 

2) Ao participar do Concurso, o concorrente estará concordando irrestritamente com todas as condições estipuladas 
neste regulamento. 

3) Quem pode participar: O concurso está aberto à toda pessoa que cumpra por completo os seguintes requisitos: 

3.1 - Que seja cadastrada no Programa de Fidelidade Moviecom+ e que esteja com o cadastro em dia; 

3.2 - Que seja maior de 18 (dezoito) anos, residente e domiciliada no Brasil; 

3.3 - Que não seja funcionária da Moviecom Cinemas, seu cônjuge ou parente até 2º grau. 

4) Como participar: 

4.1 - O Concurso terá início às 12h do dia 5/12/2019 e término às 11h59m59s do dia 20/12/2019 (horário de 
Brasília) e todas as participações enviadas fora deste período determinado serão automaticamente 
desconsideradas; 

4.2 - Para participar do Concurso, o interessado deverá listar todos os easter eggs que encontrar no vídeo 
denominado Vinheta de Segurança 2019 da Moviecom Cinemas, e enviar essa sua lista por e-mail para o 
endereço promo@moviecom.com.br, dentro do prazo estipulado no item 4.1.; 

4.3 - No corpo do e-mail, antes da sua lista, o concorrente deve escrever: seu nome completo, CPF, telefone 
de contato e unidade da Moviecom que costuma frequentar; 

4.4 - Vinheta de Segurança 2019 é uma animação exibida antes das sessões nas salas da Moviecom 
Cinemas, com regras, dicas e sugestões para que a experiência do cliente seja a melhor possível; 

4.5 - Easter Eggs são elementos e objetos escondidos em programas, sites, jogos, séries e filmes; para 
essa promoção, valem os elementos e objetos que fazem parte de diversos filmes famosos na história do 
cinema e que foram reproduzidos na animação da Vinheta de Segurança, escondidos nas suas diversas 
cenas; 

4.6 - Cada item da lista do participante deve ser numerado e conter um descritivo que defina exatamente em 
que parte e em que local da Vinheta o participante encontrou o elemento/objeto; por exemplo: “1) Na cena 
dos heróis aparece o carro DeLorean do filme De Volta Pro Futuro”; 

4.7 - Todo participante desde já concorda e se declara ciente de que ao enviar a lista e sendo vencedor 
deste Concurso estará, automaticamente, autorizando a Moviecom Cinemas, sem qualquer ônus para esta, e 
em caráter definitivo, plena e totalmente, o direito de uso de sua imagem e voz, para qualquer tipo de 
utilização, publicação, reprodução por qualquer meio ou técnica, especialmente na divulgação do resultado, 
pelo máximo período permitido em lei; 

5) Critérios de escolha do vencedor: 

5.1 - Será considerado vencedor o participante que listar a maior quantidade de Easter Eggs encontrados 
na Vinheta de Segurança 2019 da Moviecom Cinemas; 

5.2 - Todas as listas enviadas até o dia 20/12/2019, às 11h59m59s, serão analisadas por uma Comissão 
Julgadora composta por 03 (três) membros da equipe de criação da Vinheta de Segurança, convidados pela 
Moviecom Cinemas; 

5.3 - A Comissão Julgadora escolherá um único vencedor do Concurso e a decisão será divulgada em 
24/12/19, no site www.moviecom.com.br; a Moviecom entrará em contato com o vencedor através de 
resposta ao e-mail com que ele participou do Concurso, bem como pelo número de telefone fornecido; 

5.4 - Os critérios de desempate são: (1) quantidade de easter eggs corretos listados; (2) em caso de empate 
no primeiro critério, o critério seguinte é o dia e horário em que o e-mail foi enviado, sendo declarado 
vencedor o e-mail que foi enviado primeiro; (3) permanecendo o empate nos dois primeiros critérios, a 
Comissão Julgadora fará um sorteio eletrônico à sua escolha entre os concorrentes, quando então será 
definido o vencedor; 
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5.5 - A decisão da Comissão Julgadora é soberana e irrecorrível; 

6) Premiação: 

6.1 - O participante definido como único vencedor do Concurso será premiado com 1 (um) Cartão 
Permanente da Moviecom, que lhe garante 1 (um) ano de cinema grátis na rede Moviecom Cinemas, válido 
do dia 15/01/2020 ao dia 14/01/2021; 

6.2 - O prêmio dá direito ao vencedor a assistir a quantos filmes quiser, inclusive mais de uma vez ao mesmo 
filme, em qualquer dia e sessão - desde que obedecendo a lotação das salas; a Moviecom se reserva o 
direito de pedir documento comprovatório, com foto, no ato da retirada do convite e/ou entrada na sala de 
exibição; 

6.3 - O Cartão Permanente é pessoal e intransferível e não poderá, em nenhuma hipótese, ser convertido em 
dinheiro ou trocado por outro bem; 

6.4 - A entrega do prêmio será feita na unidade Moviecom que o participante descreveu no corpo do e-mail 
que enviou para participar do Concurso, no período entre os dias 13 e 18/01/2020, mediante a confirmação 
dos dados cadastrais e  pessoais do participante; 

6.5 - Caso não possa retirar o Cartão Permanente no período descrito no item 6.4 acima, o participante 
precisa avisar a Moviecom - através do e-mail promo@moviecom.com.br - tendo, neste caso, após 
confirmação da Moviecom, mais 30 (trinta) dias para buscar o seu Cartão Permanente; essa mudança de 
data para retirada do Cartão Permanente não altera o prazo de validade do mesmo; 

6.6 - Será desconsiderado o participante vencedor que não for comprovadamente maior de 18 (dezoito) anos 
de idade à época de sua inscrição no Concurso; informar dados cadastrais incorretos, falsos ou incompletos; 
praticar ato ilegal, ilícito ou que atente contra os objetivos e regras da promoção do Concurso e deste 
regulamento; 

7) Disposições finais: 

7.1 - O presente Concurso e seu regulamento poderão ser alterados e/ou suspensos ou cancelados a 
qualquer momento, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro motivo que esteja fora 
do controle da Moviecom Cinemas e que comprometa a realização do Concurso de forma a impedir ou 
modificar substancialmente a sua condução como originalmente planejado; 

7.2 - Toda e qualquer situação não prevista neste regulamento, bem como eventuais casos omissos, serão 
decididos, exclusivamente, pela Moviecom Cinemas. 
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