
 

 

 

 

 

 

O Concurso Cultural “AMOR NO STUDIO 5” oferecido pelo Studio 5 Shopping 
está sujeito ao seguinte Regulamento: 

1 – Este Concurso tem caráter exclusivamente cultural e recreativo, não está 
subordinado a qualquer modalidade de sorte, risco, compra do produto ou 
pagamento pelos concorrentes e é válido para a cidade de Manaus-AM, sendo 
dispensado de autorização, nos termos do artigo 30, do decreto 70.951/72. 

1.1 - O Concurso Cultural Dia dos Namorados “AMOR NO STUDIO 5” é uma 
ação promovida pelo Studio 5 Shopping que tem como objetivo premiar 01(um) 
casal, com 01 (uma) diária no Hotel Holiday Inn Manaus com café da manhã, 
almoço e jantar inclusos. As pessoas que se interessarem em participar deverão 
comparecer ao shopping para preencher o formulário, disponível junto à urna e 
em lojas do Studio 5, contando sua história de amor. 

1.2 – A história de amor mais emocionante, a ser julgada por uma comissão 
interna, será o ganhador do prêmio descrito no item 1. 

2 – PERÍODO DO CONCURSO 

2.1 - O Concurso tem duração de 12 dias, com início em 01/06/2022, às 09h 
(horário Manaus), e encerramento em 12/06/2022, às 21h. O vencedor será 
informado no dia 13/06/2022 até às 21h. 

2.2 - Não serão considerados os participantes cuja participação ocorrer após o 
encerramento do prazo de inscrição previsto ou em desacordo com os termos 
deste regulamento. 

3 – PARTICIPAÇÃO 

3.1 – Estão habilitadas a participar do Concurso todas as pessoas físicas 
domiciliadas em Manaus-AM, excluídos os prepostos com função de gestão, 
sócios, diretores, executivos e funcionários do STUDIO 5 SHOPPING E 
CONVENÇÕES. 
 
3.2 – Poderão participar desta promoção quaisquer pessoas com idade acima 
de 18 anos completos, desde que residentes e domiciliadas em Manaus-AM. 
 
3.3 - A presente promoção será realizada somente em Manaus-AM, e será 
divulgada nas Redes Sociais Facebook e Instagram, através dos perfis 
@std5oficial e Fan Page Studio 5. 



 

 

 

 

 

 

4 – MECÂNICA DO CONCURSO 

4.1 - Para participar da presente promoção, os participantes deverão 
obrigatoriamente comparecer ao Studio 5 Shopping, preencher o formulário, 
disponível junto à urna e em lojas do Studio 5, contar sua história de amor em 
forma de texto e depositar o formulário preenchido na urna disponível para a 
ação. 

 
4.2 - A participação estará limitada a 1 (Uma) história por CPF, que deverá ser 
informado no ato do preenchimento do formulário. 

4.3 – Uma comissão julgadora do STUDIO 5 SHOPPING escolherá a história de 
amor mais EMOCIONANTE, seguindo os critérios descritos no item 5. 

5 - PRÊMIO 

5.1 – Será selecionada para receber a premiação a história mais emocionante, 
conforme avaliação de equipe interna. 

5.2 – O prêmio será 01 (uma) diária estendida (Check In às 15h e Check Out às 
18h do dia seguinte) com café da manhã, almoço e jantar inclusos no Hotel 
Holiday Inn Manaus. O voucher terá validade até o dia 30/07/2022, podendo ser 
usando somente aos fins de semana 

5.3 – O prêmio não poderá em hipótese nenhuma ser revertido em dinheiro. 

5.4 - O Prêmio não abrange deslocamento ou meio de transporte para o 
ganhador e demais pessoas incluídas na premiação, ficando por conta do 
ganhador. 

6 - SELEÇÃO DO VENCEDOR E ENTREGA DO PRÊMIO 

6.1 - O vencedor será anunciado nas redes sociais do Studio 5 Shopping e 
Holiday Inn Manaus no dia 13/06/2022. Posteriormente, o mesmo será informado 
por telefone e e-mail, devendo preencher os seus dados pessoais corretamente 
no momento da inscrição, com nome completo, telefone e e-mail. 

6.2 - O Studio 5 Shopping não se responsabiliza pela impossibilidade de entrega 
dos prêmios devido a dados incorretos ou impossibilidade de contato. 

 



 

 

 

 

 

 

6.3 – Não sendo retirado o voucher até o dia 30/06/2022, vencedor perderá o 
direito ao prêmio, nada podendo reclamar quanto ao prêmio a que tempo for. 

6.4 Para participar do concurso o participante deverá informar o nome, número 
do seu CPF, e-mail de contato e telefone. Os dados informados serão utilizados 
para identificação e comunicação do ganhador do concurso cultural. Para tanto 
o participante, ao aceitar os termos e condições e participar do concurso cultural, 
estará expressando seu consentimento para utilização dos seus dados para fins 
de identificação e contato.  

6.5 Os dados pessoais informados para cadastro na presente promoção serão 
mantidos na base de dados do STUDIO 5 SHOPPING pelo prazo de 10 (dez) 
anos, de forma a atender legitimo interesse do STUDIO 5 SHOPPING nos 
termos dos artigos 7º, IX e 10º, I da Lei 13.709/2018.  

6.6 O Shopping poderá tratar e manter os dados pessoais dos participantes 
durante todo o período em que os mesmos forem pertinentes ao alcance das 
finalidades listadas neste Regulamento e mesmo após a finalização do presente 
concurso cultural. 

7 - ACEITAÇÃO DE CONDIÇÕES 

7.1 – Todos os participantes do Concurso Cultural Dia dos Namorados “Amor no 
Studio 5” aceitam os termos e condições estabelecidos no presente 
Regulamento. 

7.2 – O vencedor aceita ceder os seus direitos autorais e de imagem da sua 
participação e gozo do prêmio, textos e imagens esses que poderão ser 
utilizadas pelo Studio 5 Shopping para veiculação e divulgação nas suas 
plataformas. 

7.3 - A Organização deste Concurso se reserva o direito de, a qualquer tempo, 
alterar regras, condições, prazos e demais disposições do presente 
regulamento, sem que para tanto incida em qualquer forma de penalização ou 
responsabilidade, a qualquer título. 

7.4 - Os participantes desde já declaram que leram, entenderam e 
compreenderam todos os termos deste regulamento. Os casos omissos e as 
dúvidas porventura suscitadas serão analisados pela Organização deste 
Concurso, sendo sua decisão soberana e irrecorrível. 

 



 

 

 

 

 

 

7.5 Esta ação não é patrocinada, apoiada, administrada ou possui qualquer 

associação com o Instagram, Facebook e/ou empresas coligadas.  

7.6 Esta ação não possui fins lucrativos ou comerciais.  

7.7 A participação nesta ação não gerará ao participante nenhum outro direito 

ou vantagem que não esteja expressamente previsto neste regulamento. 

 


