Regulamento: Sorteios de Aniversário Treinar - 28 Anos.

1. Vigência da promoção:
1.1 Esta promoção terá início no dia 05 de outubro de 2020 e se encerrará no dia 31 de
outubro de 2020.
1.2 No dia 01 de novembro de 2020 às 15 (quinze) horas ocorrerá dois sorteios.
1.2.1 O primeiro sorteio refere-se à campanha “Um Ano de Qualificações Gratuitas”,
realizado através na retirada do cupom da urna.
1.2.2 O Segundo Sorteio refere-se à campanha “28 Cursos Online Gratuitos” a ser
realizado com a ferramenta de sorteio disponível em https://sorteador.com.br/.
2. Como participar dos sorteios.
2.1 Campanha “Um Ano de Qualificações Gratuitas”
2.1.1 Poderão participar deste sorteio qualquer pessoa física que se matricular durante o
período de vigência.
2.1.2 Para participar, o interessado deverá solicitar no ato da matricula seus cupons, que
a cada R$ 100,00 lhe dará direito a 1 cupom. Os mesmo deverão ser preenchidos e
colocados dentro de uma urna localizada na secretaria da escola.

2.1.3 Premiação:
2.1.3.1 O aluno sorteado será premiado com 1 ano de cursos grátis na Treinar sendo
contado a partir da data do dia posterior ao sorteio (02 de novembro de 2020), deverá ser
respeitado a disponibilidade de turmas.
2.1.3.2 O prêmio é individual e intransferível, e em hipótese alguma poderá ser trocado
por outro produto/prêmio ou convertido em dinheiro.
2.1.3.3 O sorteado será comunicado do resultado do sorteio por meio do telefone ou
email.
2.1.3.4 A Treinar não se responsabiliza pela correção dos dados fornecidos no ato da
inscrição do sorteio, bem como por qualquer informação prestada pelos participantes.

2.2 Campanha “28 Cursos Online Gratuito”
2.2.1 Poderão participar deste sorteio qualquer pessoa física que preencher o formulário
de participação disponível no site da Treinar até o dia 31 de outubro de 2020.
2.2.2 Para participar, o interessado deverá preencher o formulário disponível em
https://treinarminas.com.br/niver, que dará direito a número de identificação, dado no ato
de envio do formulário.
2.2.3 Premiação:
2.2.3.1 Os 28 inscritos pelo formulário de participação serão premiados com 1 Curso
Online cada, conforme o curso escolhido no formulário de inscrição. O aluno sorteado
terá o prazo de 45 dias para iniciar e concluir o curso escolhido.
2.2.3.2 O prêmio é individual e intransferível, e em hipótese alguma poderá ser trocado
por outro produto/prêmio ou convertido em dinheiro.
2.2.3.3 O sorteado será comunicado do resultado do sorteio por meio do telefone ou
email.
2.2.3.4 A Treinar não se responsabiliza pela correção dos dados fornecidos no ato da
inscrição do sorteio, bem como por qualquer informação prestada pelos participantes.

3. Disposições Gerais:
4.1 Os participantes autorizam o Treinar, pelo prazo de 1 (um) ano contado a partir do
término do período de vigência, a fazer uso de seus nomes, vozes e imagens, sem
qualquer ônus para a Treinar, para divulgação desta promoção e de seus resultados, em
qualquer tipo de mídia.
4.2 Todas as dúvidas e/ou questões surgidas da presente serão solucionadas pelo na
secretaria da escola, considerando sempre as normas de proteção ao consumidor em
vigor.
4.3 A mera participação nesta promoção caracteriza a aceitação dos termos e condições
previstos neste Regulamento.

