CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA

CENTRO LITERATUS
PROGRAMA ALUNO PONTUAL 2018

1. Condições Gerais
1.1 O presente programa é promovido pelo CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ: 11.301.060/0001-60, com sede na Rua Rio Içá, 165, Conjunto Vieiralves - Nossa Senhora das Graças, CEP:
69.053-100. Esta ação promocional é dirigida aos alunos matriculados adimplentes que cumprirem o disposto neste
regulamento.
1.2 O Programa Aluno Pontual é dirigido exclusivamente aos alunos adimplentes nos cursos da Educação Profissional, exceto
bolsistas 100%, que estiverem com suas mensalidades pagas até o vencimento em cada mês do sorteio do ano de 2018, de
acordo com o mês que iniciou o curso.
1.3 A participação no programa é voluntária, de livre acesso a todos os alunos interessados em participar desta ação e que
cumprirem o disposto neste regulamento.
2. Da participação
2.1 O programa Aluno Pontual tem como finalidade sortear premiação mensal no valor de R$ 100,00 (cem reais), entre os
alunos adimplentes matriculados, exceto bolsistas 100%, com mensalidades pagas até o vencimento do ano de 2018, de acordo
com o período que iniciou o curso.
2.2 O aluno adimplente será automaticamente incluído no sorteio mensal do ano de 2018.
2.3 Todos os alunos adimplentes do mês participarão do sorteio, pois será gerado o cupom eletrônico com os seus dados e
será realizado o sorteio por sistema eletrônico.
2.4 Para fins de participação da promoção, os alunos que tiverem o vencimento a partir da data do sorteio deverão antecipar
o pagamento.
3. O sorteio
3.1 O sorteio do prêmio ocorrerá na recepção de cada, diante da Comissão de Sorteio (composta pela Agência de Marketing
Digital, Setor de marketing da instituição e coordenação pedagógica), bem como na presença de diretores, colaboradores e
demais alunos interessados, conforme tabela abaixo:
MÊS
DATA
SEDE
Janeiro
17/01/2018
Paraíba
Fevereiro
16/02/2018
Djalma
Março
16/03/2018
Pará
Abril
18/04/2018
Paraíba
Maio
16/05/2018
Djalma
Junho
20/06/2018
Pará
Julho
18/07/2018
Paraíba
Agosto
15/08/2018
Djalma
Setembro 19/09/2018
Pará
Outubro
17/10/2018
Paraíba
Novembro 14/11/2018
Djalma
Dezembro 06/12/2018
Pará

3.2 Será publicado nos murais e site a lista dos sorteados e os agraciados terão o prazo de 5 dias úteis para tomar posse do
prêmio. Do contrário, será cancelada a entrega do prêmio e o agraciado perderá o direito de recebê-lo.
4. Das disposições gerais
4.1 Compete à Comissão de Sorteio a verificação e supervisão de todo o processo, servindo de mediadora em caso de dúvida
ou omissão.
4.2 Nenhum valor e/ou prêmio será devido aos participantes em virtude de sua simples participação no Programa Aluno
Pontual, seja a que tempo e/ou a que título for. Além disso, os participantes desde já declaram e concordam que o único direito
a que farão jus será o de receber o prêmio descrito neste regulamento.
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4.3 Está expressamente proibida a participação neste sorteio de alunos bolsistas integrais, colaboradores, cônjuge ou filhos de
colaboradores e pessoas que não façam parte do corpo discente da Educação Profissional.
4.4 Os ganhadores concordam em ceder ao Literatus, gratuitamente e pelo prazo indeterminado, seus direitos de nome,
imagem e sons de voz para efeito de divulgação deste Programa.

A DIREÇÃO
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