
 

                   SORTEIO DE UM VOO PANORÂMICO DE HELICÓPTERO 

 

                                          REGULAMENTO 
 

Curitiba, 05 de março de 2018 

 

 

1 A ORGANIZADORA 

 

1.1 Este sorteio é organizado pela agência de viagens MALA DE GARUPA VIAGENS E TURISMO, 

doravante denominada “ORGANIZADORA”, a qual enquadra-se no sistema Home Office, sendo 

a residência do proprietário localizada na Rua Abel Scuissiato, 2829, Colombo/PR. 

 

2  DA PARTICIAÇÃO NO SORTEIO 

 

2.1  A participação neste sorteio é voluntária e está vinculada à aquisição de quaisquer produtos 

e/ou serviços de viagem e turismo com a ORGANIZADORA; 

 

2.2  A cada R$500,00 reais em compras, realizadas desde o dia 05 de março até o dia 31 de agosto 

de 2018, o titular da compra estará concorrendo ao sorteio. 

 

3 DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SORTEIO 

 

3.1 O período total de execução deste sorteio é de 05 de março de 2018 até 01 de setembro de 

2018. 

 

4 DO SORTEIO 

 

4.1 Será realizado um sorteio com 1 (um) ganhador no dia 01 de setembro de 2018. 

 

4.2 O vencedor será contatado pelo telefone/celular pela ORGANIZADORA. 

 

5 DO PRÊMIO E DO PRAZO PARA SUA RETIRADA 

 

5.1 O prêmio do sorteio será um voo panorâmico de helicóptero para o sorteado e 1 (um) 

acompanhante, em Curitiba-PR. O voo sairá do Heliponto do Parque Barigui - Rodovia do Café, 

Km 0, s/n - Barigui, Curitiba - PR, 44584-000, e sobrevoará pontos turísticos da cidade; 

 

5.2 O vencedor terá até 4 (quatro) meses, contados a partir da data do sorteio, para usufruir do 

prêmio e deverá comunicar a ORGANIZADORA com, no mínimo, uma semana de antecedência 

em relação ao dia em que deseja voar. A ORGANIZADORA verificará junto à operadora do voo a 

disponibilidade de realização do mesmo. Se não for possível realizar o voo na data em questão, 

nova data deverá ser combinada com o vencedor, respeitando este mesmo procedimento; 

 

 



 

5.4 A definição da data e local acertados para o voo deverá ser registrada pelo envio de um e-

mail por parte do vencedor para a ORGANIZADORA; 

 

5.5 Se no dia do voo a operadora do mesmo definir que as condições meteorológicas 

impossibilitam o voo de helicóptero, o vencedor será ressarcido com o valor do passeio em 

dinheiro ou com o reagendamento de nova data, ficando a decisão a critério do vencedor do 

sorteio. 

 

6 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1 O participante cuja conduta implicar na manipulação dolosa ou irregular da operação do 

sorteio ou que violar os termos e condições impostos neste Regulamento, estará 

automaticamente desclassificado pela ORGANIZADORA; 

 

6.2 O vencedor do sorteio cuja conduta ou condição física demonstrar irregularidade (estiver 

bêbado ou sobre efeito de qualquer substância entorpecente, por exemplo) no dia do voo, 

poderá ser automaticamente privado de usufruir do prêmio, e não será ressarcido de nenhuma 

forma; 

 

6.3 Se no dia do voo o vencedor não puder comparecer, será avaliada a possibilidade de nova 

data para realização do voo, não sendo esta uma garantia; 

 

6.4 A ORGANIZADORA NÃO se responsabiliza por quaisquer despesas do vencedor quando for 

usufruir do prêmio (por exemplo: deslocamento, hospedagem, alimentação, etc.); 

 

6.5 Dúvidas e informações sobre este sorteio poderão ser esclarecidas por meio do e-mail 

contato@maladegarupa.com e/ou pelo telefone/whatsapp (41) 9 9989-0967. Este SORTEIO, 

assim como seu Regulamento, poderá ser alterado, a critério do ORGANIZADOR. 

 

6.6 A simples participação neste sorteio implica no conhecimento e total aceitação deste 

Regulamento; 
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