
  
Regulamento – Sorteio Agenda Sorocaba 

 Concurso Cinemassa – 2018 

 

 

Sobre a ação 

A ação de sorteio de cortesias de ingressos para o cinema acontece por meio da parceria entre 

o Agenda Sorocaba e a rede Cinépolis Brasil.  

Como participar 
Para participar, basta acessar a página do sorteio no link: 

http://agendasorocaba.com.br/sorteios/sorteio-cinemassa/  e fazer o cadastro por meio de 

nome, RG e e-mail. A página ficará ativa somente às segundas-feiras, a partir das 10h. 

 

Período da ação 
A participação é valida todas as segundas-feiras, das 10h às 16h59. A promoção é válida por 

tempo indeterminado. 

Os sorteios serão realizados às 17h (horário de Brasília) a cada segunda-feira, através do 

sistema randômico eletrônico, a critério e de responsabilidade do Agenda Sorocaba.  

A divulgação será via site (www.agendasorocaba.com.br) e redes sociais do Agenda Sorocaba, 

no dia do sorteio. 

 

Prêmios 
Cada prêmio será limitado a 01 RG, portanto, será 01 ganhador a cada promoção, 

contemplado com 02 ingressos para o cinema da rede Cinépolis em Sorocaba. 

A entrega dos ingressos aos ganhadores será feita pela equipe do site Agenda Sorocaba, 

combinando dia, horário e local diretamente com os contemplados. 

 

Validade dos Prêmios 
A data de validade da cortesia é estabelecida pela rede Cinépolis e informada diretamente nos 

vouchers.  

 

Disposições Gerais 

 O prêmio é individual e intransferível, e em hipótese alguma poderá ser trocado por outro 

produto ou convertido em dinheiro.  

 Os ganhadores terão o prazo de 48 horas para entrar em contato com o Agenda Sorocaba 

(via e-mail, Redes Sociais ou telefone) para reivindicarem os prêmios; 

 Passado o período de 72 horas, em caso de falta de contato por parte do ganhador, os 

prêmios poderão ser anulados ou distribuídos de acordo com critérios no momento 

definidos pela equipe do Agenda Sorocaba. 

 Para retirar o prêmio, será necessária a apresentação do documento original com foto. 

 Os participantes serão automaticamente excluídos desta promoção em caso de fraude, 

má fé comprovada ou uso de fotos e/ou comentários preconceituosos, conteúdo 
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obsceno, xingamentos violentos e/ou considerados de mau gosto, que venham a 

prejudicar os envolvidos ou qualquer outro participante da promoção; 

 Os participantes autorizam o Agenda Sorocaba pelo prazo de 01 (um) ano contados a 

partir do término do período de vigência, a poder fazer uso de seus nomes e/ou imagens, 

depoimentos, fotos para a divulgação do resultado sem qualquer ônus para os 

organizadores. 

 É vedada a participação de pessoas jurídicas; 

 Todas as dúvidas e/ou questões surgidas da presente promoção serão solucionadas 

através do e-mail: contato@agendasorocaba.com.br e das decisões dos jurados não 

caberá nenhum tipo de recurso; 

 O Agenda Sorocaba não se responsabiliza por nenhuma falha técnica de transmissão, 

problemas de acesso à internet ou qualquer outro caso fortuito ou de força maior que 

possam impedir a participação do usuário e não tem quaisquer responsabilidade sobre os 

serviços prestados pelos restaurantes participantes. 

 Não é permitida, de maneira alguma, a participação de funcionários do site Agenda 

Sorocaba ou de pessoas envolvidas com esta promoção; 

 O Agenda Sorocaba se reserva o direito de cancelar, suspender ou modificar qualquer 

item deste regulamento a qualquer momento, bem como interrompê-lo, caso ocorram 

fraudes, dificuldades técnicas ou qualquer outro impedimento causado por força maior 

que comprometa a integridade do concurso;  

 A participação na presente promoção caracteriza, por si, a aceitação, por parte dos 

participantes, de todos os termos e condições estabelecidos neste Regulamento. 
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