
 

 

 

 

REGULAMENTO CONCURSO CULTURAL 

“LUA DE MEL MEMORÁVEL“ 

Realização: 

A EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA, CNPJ n. º 75.047.498/0003-09, situada na Avenida 
das Cataratas, nº 3175, Foz do Iguaçu/PR, e a 3R STUDIO COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ n. º 
02.807.012/0001-58, situada na Rua General Dionísio, nº 36, Rio de Janeiro/RJ, torna público o 
presente regulamento para a abertura de inscrições do concurso “LUA DE MEL MEMORÁVEL”, 
de caráter exclusivamente cultural, realizado de acordo com o artigo 3º da Lei nº 5.768/71 

1. O concurso cultural “LUA DE MEL MEMORÁVEL“ será promovido pelo Mabu Thermas & 
Resort de Foz do Iguaçu em parceria com a Revista Inesquecível Lua de Mel, da empresa 
3RSTUDIO; 

2. Para participar do concurso os candidatos deverão ser “recém casados” – assim 
considerados, para os fins deste concurso, aqueles que oficializaram união conjugal ou união 
estável no período compreendido entre agosto de 2011 até agosto de 2012, o que deverá ser 
comprovado mediante apresentação da certidão de casamento ou escritura pública de união 
estável – e criar uma frase para a pergunta “O que você faria para passar a sua lua de mel no 
Mabu Thermas & Resort, em Foz do Iguaçu?“; 

3. A participação no concurso consiste no preenchimento completo do formulário disponível no 
Blog Mabu Class (mabuclass.hoteismabu.com.br), no período 30 de agosto de 2012 a 30 de 
setembro de 2012, até às 18:00 horas, e enviando-o eletronicamente, dento do prazo indicado, 
devidamente preenchido com a frase concorrente.  

3.1. Os participantes deverão preencher o formulário com seus dados pessoais e criar uma 
resposta para a pergunta “O que você faria para passar sua lua de mel no Mabu Thermas & 
Resort, em Foz do Iguaçu?“, em texto de até 500 caracteres com espaço; 

3.2. Não serão aceitos e serão automaticamente desclassificados os formulários incompletos 
ou que contenham: a) resposta incorreta; b) inserção de informações inverídicas, 
discriminatórias ou fraudulentas; c) insuficiência de dados que comprometem a regular e 
satisfatória identificação do participante; 

3.3. É terminantemente proibido o envio de texto pelo participante do concurso que não seja de 
sua única e exclusiva autoria, ou seja, os textos enviados não podem violar os direitos autorais 
de terceiros. Caso o participante envie mensagem de autoria de terceiro e essa mensagem 
venha a ser publicada, o participante será responsabilizado pela violação dos direitos autorais e 
por eventuais perdas e danos causados ao autor do texto original, isentando, desde logo, as 
empresas Promotoras do presente concurso de qualquer responsabilidade. 

 3.4. O número de participações por pessoa é ilimitado, durante todo o concurso, desde que o 
participante atenda aos requisitos deste regulamento. 

4. Uma comissão julgadora, no dia 03 de outubro de 2012, fará a escolha da melhor resposta 
com base nos seguintes critérios: criatividade, adequação ao tema e originalidade, sendo sua 
decisão soberana e irrecorrível. 



 

 

 

 

4.1 Somente serão válidas para a apuração do resultado (avaliação da comissão julgadora) os 
textos que preencham as condições previstas no presente instrumento, não sendo devida 
qualquer indenização aos participantes cuja frase venha a ser excluída depois da moderação. 

4.2. A Apuração do resultado do participante vencedor não está sujeito a qualquer tipo de 
sorteio ou operação assemelhada e o resultado se dará exclusivamente por mérito do 
participante. 

4.3. Estarão desclassificados do presente concurso os participantes que não atenderem aos 
critérios pré-estabelecidos nesse regulamento, bem como o vencedor que no momento da 
premiação não comprove, mediante apresentação de certidão de casamento ou documento 
que comprove a data da oficialização da união estável, a condição de “recém casado”, no 
período compreendido entre agosto de 2011 a agosto de 2012. 

5. O resultado do Concurso será divulgado no dia 08 de outubro de 2012 nas redes sociais e 
sites da Rede Mabu Hotéis & Resorts, e redes sociais e sites da Revista Inesquecível Lua de 
Mel. 

6. O ganhador será contemplado com uma hospedagem no Mabu Thermas & Resort, 
localizado no município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná. A hospedagem de premiação terá 
validade e poderá ser utilizada no período compreendido entre dias 08 de outubro de 2012 a 08 
de outubro de 2013, excetuando datas comemorativas e feriados nacionais, e de acordo com 
disponibilidade de hospedagem, que deverão ser consultadas com no mínimo 30 dias de 
antecedência junto a Central de Reservas do Mabu Thermas & Resort. 

7. A premiação inclui: Hospedagem completa com 03 diárias para até 02 (duas) pessoas, 
sendo obrigatoriamente 02 (dois) adultos, no período acima determinado, com direito a café da 
manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, incluindo, durante as refeições, as bebidas água, 
refrigerante e sucos. 

7.1. A premiação não inclui passagem aérea, rodoviária ou de qualquer tipo, até a cidade de 
Foz do Iguaçu, assim como o translado até o Mabu Thermas & Resort não está incluso na 
premiação.  

7.2. Uma vez agendada a utilização da hospedagem de premiação, esta não estará sujeita a 
remarcação, perdendo o ganhador o direito ao prêmio, caso não compareça para a 
hospedagem no dia agendado. 

8. Eventuais despesas consideradas em caráter “extra-premiação” serão arcadas pela parte 
contemplada, incluindo, mas não se limitando a, despesas com ligações telefônicas, lavanderia, 
passeios fora do resort, atividades extras oferecidas pelo resort, dentre outras. 

8.1 É ônus do contemplado consultar previamente sobre os serviços não incluídos na 
premiação, o que poderá ser feito junto à Central de Reservas do Mabu Thermas & Resort, 
pelo telefone 4002 6040 das capitais Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo ou 0800 41 7040 de 
outras localidades.  

9. A premiação é pessoal, individual, intransferível, não passível de troca e tampouco poderá 
ser convertida em dinheiro. A hospedagem de premiação obrigatoriamente ocorrerá no período 
estabelecido no item 06 acima, não podendo ser remarcada, adiada ou prorrogada, sob 
qualquer hipótese. 



 

 

 

 

10. A Promotora Mabu Thermas & Resort será integral e exclusivamente responsável pelo 
fornecimento e execução da premiação, devendo esta ser consultada, em caso de eventuais 
dúvidas por parte contemplada, através dos contatos 4002 6040 das capitais Curitiba, Rio de 
Janeiro e São Paulo ou 0800 41 7040 de outras localidades. 

11. A responsabilidade da Promotora Mabu Thermas & Resort se encerra no momento da 
utilização da premiação. Todas as despesas, taxas, impostos e emolumentos necessários para 
entrega e utilização da premiação serão de responsabilidade das empresas promotoras do 
presente concurso.  

12. É vedada a participação nesta promoção de funcionários, colaboradores, diretores, 
associados das empresas promotoras do concurso, 3RSTUDIO e Rede Mabu Hotéis  
& Resorts,  bem como das empresas prestadoras de serviços e demais empresas que de 
forma, direta ou indiretamente estejam envolvidas com a execução do concurso. 

13. A simples participação neste Concurso exclusivamente cultural, implica na total, irrestrita e 
incondicional aceitação e reconhecimento de todas as condições previstas no presente 
Regulamento, bem como na autorização para que as Promotoras do Concurso enviem 
mensagens, SMS e similares informando novas promoções e eventos etc. 

14. Os direitos autorais sobre os textos inscritos passarão a pertencer, de forma total e irrestrita 
às empresas promotoras do concurso, que poderão usá-los sob todas as formas de divulgação e 
para qualquer finalidade, inclusive em material de divulgação das empresas, sem limitação de 
prazo e território, e sem necessidade de autorização exclusiva por parte dos participantes, nem 
de qualquer pagamento complementar aos mesmos.  

15. Com a participação nesta promoção e a critério de seus organizadores, o participante estará 
sujeito a ceder, de forma gratuita, e por prazo indeterminado, exclusivamente em relação ao 
material cedido, o seu nome e eventualmente sua imagem para efeitos exclusivamente de 
divulgação do resultado desta campanha, na ocorrência de abordagens fotográficas, 
fonográficas, cinematográficas ou mesmo quaisquer outras formas de reprodução eletrônica ou 
de impressão envolvendo o participante.  

16. O presente concurso é uma ação mercadológica caracterizada como Concurso Cultural, 
sem qualquer modalidade de sorte ou escopo de remuneração dos participantes ou do 
vencedor, de modo que a premiação é simbólica, não podendo ser permutada por dinheiro em 
espécie, nem cria qualquer modalidade de vínculo entre os participantes e a comissão 
organizadora, a Rede Mabu Hotéis & Resorts ou a 3RSTUDIO, sendo promovido de acordo 
coma Lei 5.768/71, o Decreto nº 70.951/72 (artigo 30), e a Instrução Normativa nº 037/79 (item 
18.5). 

17. Este regulamento terá fácil acesso e será veiculado tanto física quanto virtualmente nos 
sites e redes sociais das empresas organizadoras. 

18. Eventuais questões não explicitadas neste regulamento serão decididas pelos 
organizadores do concurso. 


