
REGULAMENTO  

PLANO DE OPERAÇÃO DE PROMOÇÃO COMERCIAL 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Razão Social: AMATUR - AMAZÔNIA TURISMO LTDA. 

Nome Fantasia: AMATUR 

CNPJ: 34.805.903/0001-61 

Endereço: Rua Parque Industrial, nº 97, Bairro Governador Aquilino Mota Duarte. 

Telefone: (95)99171-4489 

E-mail: diretoria@amatur.com.br 

Site: https://www.amatur.com.br/ 

 

2. NOME DA PROMOÇÃO 

Amatur – 31 anos 

 

3. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO 

Do dia 29/10/2021 a 29/11/2021 

 

4. PARTICIPANTES  

Participam desta promoção as pessoas físicas acima de 18 anos que cumprirem com os termos e condições estabelecidas 

neste regulamento.  

 

5. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

5.1 Marcar 3 pessoas (exceto lojas, fakes e famosos/digitais influencers). 

5.2 Seguir à página oficial @amaturturismo e curtir a foto oficial da promoção no Instagram da @amaturturismo. 

5.3 Caso não haja comparecimento do passageiro na data designada para a viagem, a remarcação de valores estará 

sujeita à multa de 20% sobre o valor do bilhete, conforme art. 7º, § 5º da Resolução nº 4282 de 17/03/2014 da Agência 

Nacional de Transporte Terrestre – ANTT; e não haverá devolução de valores. 

5.4 Em caso de remarcação dos bilhetes, deverá ser observada a diferença tarifária entre o valor da passagem 

promocional e o preço da passagem da nova data pretendida, conforme art. 7º, § 4º da Resolução nº 4282 de 17/03/2019 

da Agência Nacional de Transporte Terrestre – ANTT.  

5.5 Em caso de remarcação da data no hotel, fica responsável o contemplado a custear os possíveis ônus que venham 

surgir. 

 

https://www.amatur.com.br/


6. FORMA DE NOTIFICAÇÃO DO(S) CONTEMPLADO(S) 

A notificação será através de mensagem (direct) enviado ao ganhador. O contemplado necessita responder à mensagem 

em até 48h para dar ciência. 

 

7. SORTEIO 

O sorteio será realizado através de live no Instagram da Amatur no dia 29/11/2021 às 16h. Será sorteado os comentários 

da foto oficial publicada no Instagram da Amatur no dia 29/10/2021. Sorteio realizado através de sites de sorteio de mídias 

sociais. 

 

8. PREMIAÇÃO 

Serão sorteadas 2 passagens idas e 2 voltas (1 trecho disponível da linha Amatur, à escolha do vencedor), e 2 diárias de 

hospedagem para 2 adultos (quarto único) em hotel 3 estrelas, a critério da empresa Amatur. O prazo da viagem é de 1 

ano, não podendo ser remarcada após este prazo. A viagem deve ser marcada com no mínimo 30 dias de antecedência. 

 

9. DA VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS PARTICIPAÇÕES 

9.1. Os participantes serão excluídos automaticamente da promoção caso não cumpram as regras informadas no item 6 

deste regulamento. 

9.2. Os participantes que não preencherem as condições da promoção previstas neste Regulamento serão considerados 

inaptos para participarem da promoção e serão automaticamente desclassificados. 

 

10. CANAIS E FORMA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO 

Objetivando divulgar a promoção, a empresa promotora divulgará em redes sociais, em especial no destaque do 

Instagram e no site www.amatur.com.br, e por outros meios de mídia e comunicação, a critério da empresa. 

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. As dúvidas e as controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores participantes da promoção deverão ser 

preliminarmente dirimidas por seus respectivos organizadores. 

11.2. O regulamento completo da promoção estará disponível no site www.amatur.com.br ou destaque do Instagram 

durante todo o período de sua vigência. 

11.3. Não será devida nenhuma indenização aos participantes desta promoção caso haja interrupção de conexão no ato 

da compra, por problemas ocorridos no servidor dos participantes, problemas de acesso à rede de internet, intervenção 

de hackers, vírus, manutenção, queda de energia, falhas de software ou hardware, problemas operacionais com as 

empresas de telefonia que possam direta ou indiretamente afetar o acesso à internet e, consequentemente, a participação 

na presente promoção, bem como por casos fortuitos ou de força maior. 

11.4. Também não será devida nenhuma indenização se algum participante contemplado não receber o prêmio por não 

ter comparecido. 


