Regulamento Matrícula/Rematrícula Premiada Unidiomas 2018/2

1. INFORMAÇÕES GERAIS: Esta campanha é promovida pelo Unidiomas, com sede na Avenida
Victor Barreto, nº 2288, Prédio 9, 3º andar, Centro de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul,
inscrita no C.N.P.J. n° 08322665/0002-04.
2. QUEM PODE PARTICIPAR: Poderá participar do sorteio qualquer aluno que venha a se
matricular ou rematricular em curso extensivo (modular) no Unidiomas de 18 de junho de 2018 a
16 de julho de 2018. Exceto os funcionários e estagiários do Unidiomas, alunos de turmas
particulares, alunos inscritos somente nos cursos intensivos ou alunos ouvintes.
3. DURAÇÃO: A presente campanha será válida de 18 de junho de 2018 a 16 de julho de 2018.
4. REGISTRO: Somente estarão participando da promoção os alunos matriculados ou
rematriculados nos cursos extensivos regulares presentes no Calendário Letivo de 2018/2.
5. CONDIÇÕES DE QUALIFICAÇÃO: Para validar a inscrição no sorteio, os alunos deverão estar
devidamente matriculados ou rematriculados nos cursos regulares conforme item 4 e estar com
suas mensalidades e documentação em dia.
6. ATIVIDADES PROMOCIONAIS OU DE MARKETING: O participante aceita que as informações
fornecidas ao se registrar poderão ser utilizadas pelo Unidiomas, nas divulgações de resultados
da promoção e marketing de forma pública. As mesmas não serão vendidas nem compartilhadas
com terceiros para proteger a sua privacidade. Mediante a participação nesta campanha, o
participante autoriza o Unidiomas a enviar-lhe materiais promocionais, informações sobre
serviços, ofertas, pesquisas e outro tipo de comunicações de caráter informativo ou educacional,
por meio de correio regular ou e-mail.
7. SORTEIO: O sorteio será realizado no dia 15 de agosto de 2018 às 15H. É autorizada a
presença de participantes no momento do o sorteio, que acontecerá na sala da Coordenação do
Unidiomas Canoas. O sorteio é feito através do site https://sorteador.com.br/ pelo número de
cadastro do aluno no sistema.
8. DIVULGAÇÃO: A divulgação do aluno vencedor será feita nas redes sociais do Unidiomas
(facebook) e será colocado um cartaz informativo no mural do Unidiomas.

9. Prêmio Matrícula e Rematrícula:
Os alunos que efetuarem a rematrícula e a matrícula no período estipulado conforme item 3
irão concorrer a uma mini impressora de fotos bluetooth HP. O ganhador deverá se apresentar
em até 5 dias úteis diretamente na secretaria do Unidiomas, mediante a apresentação de
documento de identidade. Passado o prazo de 5 dias úteis, caso o aluno sorteado não retire sua
premiação dentro deste prazo estipulado, será realizado um novo sorteio conforme a presente
regulamentação.
10. Trancamento
Caso o ganhador do prêmio venha a trancar ou cancelar o curso, é de condição obrigatória estar
com no mínimo 50% do semestre pago para esta solicitação ser avaliada pela Coordenação
Administrativa, estando sujeito a pagamento de multa por rescisão, conforme Contrato de
Prestação
de
Serviços
de
2018/2
assinado
no
momento
da
matrícula.

