
PROMOÇÃO “PRINCESS MAGICAL RUN” - REGULAMENTO 

1. Empresa PROMOTORA. THE WALT DISNEY COMPANY (BRASIL) LTDA.,  denominada 
como “PROMOTORA”, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 73.042.962/0001-87, com sede na Avenida das 
Nações Unidas, 12.551, 10º andar, Brooklin Novo, CEP 04578-000, Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo, Brasil.  
2. Modalidade da Distribuição Gratuita de Prêmios. A distribuição gratuita de prêmios realizar-se-
á na modalidade assemelhada a concurso.  
3. Esta promoção tem o objetivo de promover e divulgar a corrida temática “PRINCESS MAGICAL RUN” 
que ocorrerá no dia 08 de março de 2015, a partir das 07h00, no Munícipio de São Paulo/SP, no Parque do 
Ibirapuera sito à Av. Pedro Álvares Cabral, s/n (portões 2, 3 e 10), Av. IV Centenário – portões 6 e 7A, Av. 
República do Líbano – portão 7.  
Local Arena: Estacionamento aberto da Assembleia Legislativa  
Entrada: Av. Pedro Álvares Cabral, 201, Ibirapuera, CEP 04097-900, São Paulo/SP. 
4. A presente promoção será válida no Município de São Paulo/SP, única e exclusivamente, para as 
pessoas físicas devidamente inscritas na corrida temática “PRINCESAS MAGIC RUN”. No caso de 
participação de menores de 18 (dezoito) anos presumir-se-á que a mesma foi devidamente autorizada por 
seu responsável legal. 
5. Prazo de Execução. 
5.1. A promoção iniciar-se-á no dia 04 de março de 2015 e encerrar-se-á no dia 08 de março de 2.015 (data 
de apuração dos resultados).  
5.2. Período de participação (período de retirada dos kits de inscrição): de 05/03/2015 a 08/03/2015, 
durante o horário de funcionamento do posto de retirada dos kits de inscrição (item 5.2.1). 
5.2.1. Local, datas e horário de funcionamento do posto de retirada dos kits de inscrição:  

 Local: Comando Militar do Sudeste - Av. Sargento Mário Kozel Filho, 222, Paraiso, CEP 04005-
903, São Paulo/SP, (Acesso pela Rua Manoel da Nobrega, Portão 3) 

 Datas e horários de funcionamento:  
- 05/03 a 07/03/2015 (das 09h00 as 18h00). 
- 08/03/2015 (das 05h00 as 06h45). 

6. Descrição da Mecânica. 
6.1. Das Condições de Participação. Poderão participar dessa promoção, os inscritos na corrida 
temática “PRINCESS MAGICAL RUN” que comparecerem ao local definido pela PROMOTORA (item 
5.2.1) para retirar seus respectivos kits de inscrição. Os kits de inscrição serão entregues junto com cupons 
de participação para concorrer ao sorteio, desde que observadas às regras estipuladas neste 
REGULAMENTO. 
6.1.1. Os cupons de participação conterão as informações (dados pessoais e outros) fornecidas pelos 
participantes e armazenadas no banco de dados de cadastro de inscrições da corrida. 
6.1.2. Ao receber o seu respectivo cupom e antes de concluir a sua participação (item 2), o participante 
deverá responder corretamente à pergunta: “Qual o nome do evento de corrida das Princesas?”, para tanto, 
deverá assinalar uma das duas opções de resposta impressas no mesmo. 
 
6.2. Da Forma de participação (DEPÓSITO DE CUPOM NA URNA):  
6.2.1. Preenchidas as condições acima, o participante interessado em concorrer ao sorteio deverá 
depositar o seu cupom na urna de participação instalada no posto de retirada dos kits de inscrição. 
6.2.2. Cada participante será responsável por seus dados e pela opção de resposta à pergunta promocional 
assinalada em seu cupom de participação, bem como por realizar o depósito do mesmo na urna. 
6.3. DA URNA DE PARTICIPAÇÃO. No local, haverá um representante da PROMOTORA que será 
responsável por controlar e manter a integridade da urna e dos cupons ali depositados. 
6.3.1. Durante o período de participação e sem prejuízo aos participantes, a PROMOTORA disponibilizará 
tantas quantas urnas se façam necessárias para atender à demanda de participação da promoção.  
6.3.2. Para garantir a lisura da promoção, o representante da PROMOTORA seguirá os procedimentos de 
controle abaixo descritos: 

 Durante o período de participação, a PROMOTORA adotará os abaixo procedimentos para 
controle da(s) urna(s) de participação: 
- No horário previsto para início do funcionamento do posto de retirada de kits, o representante 
da PROMOTORA instalará a urna de participação para depósito dos cupons de participação; 
- Findo o horário de funcionamento, a urna receberá um lacre de segurança para vedar a urna, 
como medida de segurança de preservação do conteúdo ali depositado naquela data. 
- A rotina de instalação e lacre da urna será observada, diuturnamente, até o encerramento do 
período de participação. 
O representante da PROMOTORA também fará o controle de volume da urna, se verificar que a 
mesma atingiu a sua capacidade máxima de cupons depositados (capacidade de volume), o 
representante da PROMOTORA lacrará a urna antes de realizar a reposição/instalação de uma 
nova urna de participação.  



 Independentemente do número de urnas utilizadas durante a promoção, os procedimentos 
descritos anteriormente serão cumpridos, até o encerramento do período de participação. 

 A urna lacrada e que foi substituída será armazenada pela PROMOTORA. Na data prevista, a(s) 
urna(s) de participação da promoção será(ão) transportada(s) até o local onde ocorrerá a 
apuração dos resultados (sorteio). 

6.4. Condição de classificação para ter direito a concorrer aos prêmios. No cupom depositado 
na urna, o participante deverá ter assinalado a resposta correta à pergunta: “Qual o nome do evento de 
corrida das Princesas?”. 
6.5. Serão sumariamente excluídos, os participantes que cometerem qualquer tipo de fraude ou pratiquem 
conduta que possa alterar ou regular resultado da promoção, sem exclusão das penalidades cabíveis. Os 
consumidores participantes eliminados ou excluídos serão comunicados da decisão pela PROMOTORA, 
através de e-mail, e não terão direito a concorrer a qualquer dos prêmios. 
7. Apuração dos Resultados.  
7.1. Na data prevista e antes da apuração, a(s) urna(s) de participação será(ão) entregue(s) no local da 
corrida “PRINCESS MAGICAL RUN”.  
7.1.1. No dia e local previstos para a realização da corrida e sorteio (dia 08/03/2015 - Local Arena: 
Estacionamento aberto da Assembleia Legislativa) será montado um palco onde estará disponível um 
recipiente único com capacidade (tamanho e volume) para alocar todos os cupons de participação da 
promoção, para tanto, a PROMOTORA violará o lacre de segurança da urna e depositará todos os cupons 
de participação ali contidos no mesmo. 
7.2. Após o encerramento da corrida temática “PRINCESS MAGICAL RUN”, a PROMOTORA iniciará 
a apuração do resultado que será devidamente realizada por uma empresa de auditoria independente 
contratada pela PROMOTORA, na presença de um representante da PROMOTORA e aberta ao público da 
corrida.  
7.2.1. Para se apurar o participante contemplado, haverá a retirada aleatória um cupom dentre todos 
aqueles depositados no recipiente apurador único.  
7.2.1.1. Para efeitos desta promoção, será considerado, como válido, o cupom que atender todas as 
condições e prazos do REGULAMENTO; na hipótese do participante sorteado não preencher os requisitos 
exigidos, serão sorteados tantos quantos cupons sejam necessários até que haja o preenchimento de todas 
as condições.  
7.2.2. O participante detentor do cupom sorteado válido terá direito ao prêmio descrito no item 8 do 
REGULAMENTO. 
7.3. Fraudes: Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de fraude, 
ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil. 
8. Prêmio (Descrição e Quantidade). 

 Descrição do Prêmio: 01 (um) cartão de premiação (sem opção de saque com validade de 12 
meses da emissão) com crédito no valor de R$ 5.000,00 (utilização em estabelecimentos 
comerciais conveniados) + Valor de R$ 2.000,00 que possibilitará a aquisição da Experiência* 
“Um dia de Princesa” que dará direito aos serviços de cabeleireiro, maquiagem e/ou outros num 
Salão de Beleza + compras de roupas e acessórios. A experiência é sugestão de uso do prêmio, cuja 
escolha ficará a critério do contemplado. Caso o contemplado faça a opção por adquirir a mesma 
(limitado ao crédito de R$ 2.000,00 em cartão de premiação, sem opção de saque com validade 
de 12 meses da emissão), a PROMOTORA ficará responsável pela produção e execução da 
experiência ao contemplado que utilizará o referido cartão para o pagamento dos serviços e 
compras. 

 Quantidade: O prêmio contemplará dois cartões, sendo um com valor de crédito de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) e outro com valor de crédito de R$ 2.000,00. 
VALOR TOTAL DOS PRÊMIOS: R$ 7.000,00 (Sete mil reais).  

8.1. A PROMOTORA comprovará a propriedade dos prêmios pela juntada de cópias de Notas Fiscais e/ou 
Fatura, em até 08 (oito) dias antes da data da apuração dos resultados.  
8.2. Local de exibição: Em razão de sua natureza (crédito em cartão de premiação), o prêmio não 
poderá ser exibido e haverá fotos/imagens meramente ilustrativas e sugestivas de uso do prêmio no site 
www.corpore.org.br. 
 
9. Entrega dos prêmios. 
9.1. Após a apuração e no prazo de até cinco dias corridos, a Promotora entrará em contato com o 
ganhador, por meio de contato no telefone e e-mail informados no cupom de participação. 
9.2.  O prêmio será entregue ao ganhador em seu domicílio, de forma gratuita e sem ônus, e, no prazo de 
30 dias corridos, contados da data de apuração dos resultados, mediante preenchimento e assinatura de 
recibo de entrega do prêmio, pelo qual dará ampla e irrestrita quitação à PROMOTORA. 
9.2.1. Caso o contemplado seja menor de 18 (dezoito) anos ou incapaz, nos termos da lei, o prêmio será 
entregue em nome do ganhador, e para o recebimento do prêmio e assinatura do recibo, o menor deverá 
estar acompanhado de seu representante legal/responsável, devidamente munido com a documentação 
original comprovadora de sua condição. 
9.3. O prêmio é individual e intransferível, bem como não poderá ser convertido, total ou parcialmente, 
em dinheiro.  
9.4. Todas as despesas necessárias à entrega do prêmio, inclusive pagamento de taxas, impostos, 
contribuições previdenciárias e/ou emolumentos serão custeados pela Promotora.  



10. Prescrição do direito aos prêmios. Caso o prêmio ganho na promoção não seja reclamado no 
prazo de cento e oitenta (180) dias, contados da data de apuração, caducará o direito de o respectivo titular 
e o valor correspondente será recolhido, pela Promotora, ao Tesouro Nacional, no prazo de 10 (dez) dias da 
data da extinção do direito, nos termos dos artigos 6º da Lei 5.768/71 e do Dec. 70.951/72.  
11. Canais e formas de divulgação institucional pela mídia. A divulgação da promoção, para o 
conhecimento de suas condições, pelos participantes, realizar-se-á através da internet, endereço eletrônico 
www.corpore.org.br, Radio Disney, Jornal o Metro e outros locais e meios, a critério da PROMOTORA. 
11.1. O regulamento completo e o nome do ganhador serão publicados no endereço eletrônico 
www.corpore.org.br e outros locais e meios, a critério da Promotora. 
11.2. As dúvidas sobre a mecânica da promoção poderão ser esclarecidas através de e-mail disponível no 
endereço eletrônico  www.corpore.org.br. 
11.3. O número do Certificado de Autorização CAIXA será divulgado, de forma expressa, em todo e 
qualquer material de divulgação da promoção. 
12. Comissão de julgamento. As dúvidas dos participantes deverão ser primeiramente, elididas pelos 
organizadores da promoção e no silêncio injustificado, serão submetidas à CEPCO/CAIXA, para apreciação 
e julgamento. Os participantes poderão a qualquer momento, durante o período da promoção, fazer 
reclamação, desde que fundamentadas, aos órgãos de defesa dos direitos do consumidor de sua cidade ou 
Estado. 
13. Cessão do direito de imagem do ganhador. A Promotora poderá gravar/filmar o recebimento do 
prêmio para veiculação em TV e outras mídias, sendo assim, o ganhador desta promoção, por ato próprio 
ou dos seus representantes legais no caso de menor de 18 anos, autorizará, sem quaisquer ônus, à 
Promotora a se utilizar de suas imagens, nome e/ou voz, em fotos, cartazes, filmes, bem como, em 
qualquer tipo de mídia e sites da empresa e peças promocionais para a divulgação da conquista do prêmio 
pelo prazo de um (01) ano, contados da data de apuração dos resultados.  
14. Impedidos de participarem da promoção. Ficará vetada a participação de diretores, 
administradores e funcionários da PROMOTORA e outras empresas que participem diretamente da 
organização da corrida. Esta verificação se dará no ato da apuração, mediante consulta ao banco de dados 
das empresas envolvidas.  
15. A simples participação na presente promoção implicará no total e integral reconhecimento das 
condições e aceitação irrestrita deste REGULAMENTO, bem como, presumir-se-á a condição de que o 
participante ganhador não possui impedimentos fiscal, legal ou outro que o impeça de receber e/ou 
usufruir o prêmio ganho. 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO Nº 6-0070/2015. 
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