Regulamento
Seu Inglês a Toda Velocidade
CHANGE IDIOMAS LTDA, Avenida Rui Barbosa, 1048 – Santa Terezinha, Juiz de Fora – MG
CEP 36.045-410. CNPJ 23.833.881/0001-27
GRM CURSO DE IDIOMAS LTDA, Rua Sampaio, 285 – Centro, Juiz de Fora – MG CEP 36010-360.
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GE VECCHI IDIOMAS LTDA Rua Paulo Garcia, 65 – Benfica, Juiz de Fora – MG CEP 36090-340.
CNPJ 11.300.374/0001-49
Certificado de Autorização da Caixa n° XXXXXXXXX

Serão promocionadas as matrículas realizadas em todas as unidades Change Idiomas, em todo
território nacional.
1 – Período de participação: o prazo para participação e entrega dos cupons nas urnas
localizadas nas unidades é do dia 01 de maio de 2018 até dia 23 de fevereiro de 2019 às
12:00 horas.
2 – Descrição:
2.1 A promoção é exclusiva para pessoas físicas, que realizarem matrícula em uma das
unidades Change Idiomas, participantes dia 01 de maio de 2018 até dia 23 de fevereiro de
2019 às 12:00 horas.
2.2 Realizando a matrícula em um das unidades Change Idiomas, o novo aluno terá direito a 01
cupom para o sorteio. Caso uma mesma família firme mais de uma matrícula, terá a
quantidade de cupons correspondentes ao número de matrículas. Esse cupom deverá ser
depositado na urna disponibilizada nas unidades participantes, com todos os dados
preenchidos corretamente e sem rasuras.
Os cupons somente serão entregues mediante comprovação do pagamento da primeira
parcela do curso com data localizada dentro do período de participação da promoção.
Descrição detalhada da operação:
A efetivação do participante obedecerá a algumas exigências como: preenchimento
obrigatório do nome completo, CPF, e-mail, endereço e um telefone para contato, de forma
legível e sem rasuras. Todas as informações só terão validade se forem verídicas e
comprovadas através de documentação original (RG e CPF) do sorteado. Caso a pessoa
matriculada seja menor de 18 anos, o cupom deve ser preenchido no nome do seu responsável
legal.
2.3 Cada cupom dará direito a concorrer apenas a um prêmio.

2.4 Será sorteada uma Scooter da Marca Suzuki Modelo Lindy 125, Zero KM, ano 2018. O valor
total do prêmio é de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
2.5 Não poderão participar da promoção funcionários das empresas: Change Idiomas Ltda,
GRM Curso de Idiomas Ltda, GE Vecchi Idiomas Ltda, assim como funcionários de todas as
empresas contratadas para a operacionalização da promoção. Os auditores terão a relação
atualizada de todos os funcionários das empresas acima citadas, anulando automaticamente
os cupons eventualmente sorteados, pertencentes aos impedidos.
2.6 Caso o cupom retirado da urna, no dia da apuração, esteja rasurado, ou preenchido de
forma incorreta, ele será anulado e um novo cupom será retirado imediatamente após a
retirada do primeiro. Este procedimento será adotado até que um cupom esteja obedecendo a
todas as determinações de validação do mesmo.
2.7 A modalidade da Promoção “Seu Inglês a Toda Velocidade” se enquadra na modalidade
assemelhado a concurso.
3 – Apuração
3.1 Após preenchido de forma correta e sem rasuras, o cupom deverá ser depositado na urna
localizada na unidade participante, sendo obrigatório o preenchimento legível do nome
completo, CPF, e-mail, endereço e um telefone para contato sob pena de nulidade. Após este
procedimento o cupom estará validado para concorrer ao prêmio. Assim como a resposta
correta da pergunta: Qual curso pode proporcionar uma grande mudança na sua vida? Sob
pena de nulidade. Após este procedimento o cupom estará validado para concorrer aos
prêmios.
3.2 Eventuais mudanças de endereço e/ou telefone para contato, descritos nos cupons
participantes, deverão ser comunicadas por escrito à Change Idiomas. Caso o contemplado
não seja encontrado através dos dados preenchidos no cupom vencedor, ele terá 180 dias a
contar da data do sorteio para reclamar ao prêmio.
3.3 A apuração será realizada de forma manual e aleatória e o cupom sorteado deverá estar de
acordo com as normas de validação do mesmo.
3.4 Data e local da apuração:
O sorteio será realizado no dia 23 de fevereiro de 2019 às 12:00 horas na Unidade Change
Centro – Rua Sampaio, 285 – Centro. Isso significa que os cupons das unidades Benfica e Santa
Terezinha serão trazidos para a Unidade Centro no dia 22 de fevereiro de 2019 após às 20:00
horas.
3.5 A entrega efetiva dos prêmios será em até 30 dias após apresentação de todas as
exigências inerentes ao sorteio. O local da entrega do prêmio dependerá da unidade na qual o
aluno sorteado estuda.

4.Procedimento de entrega do prêmio:
4.1.O contemplado será notificado por telefone e/ou e-mail, quando este constar preenchido
no cupom. O prêmio será entregue, sem nenhum ônus, para o contemplado no local descrito
no item 3.5 deste regulamento em até 30 dias. A entrega efetiva do prêmio será feita
mediante assinatura do Recibo de Entrega do Prêmio e apresentação de RG e CPF originais,
bem como diante da apresentação de todas as exigências inerentes.
4.2 Na eventualidade do titular contemplado vir a falecer, o prêmio será entregue ao
inventariante do seu espólio, o qual deverá compor tal condição, mediante autorização
judicial quando for necessário. É vedada a conversão dos prêmios em dinheiro. Fica
determinado que o direito de recebimento do prêmio adquirido no sorteio em que o aluno foi
contemplado é assegurado até o prazo de 180 dias contados do respectivo sorteio.
5. Haverá a exibição de um modelo da Scooters da Marca Suzuki Modelo Lindy 125, Zero KM,
ano 2018 no endereço de cada unidade Change Idiomas, mas o sorteio contemplará apenas
um ganhador.
6.Prescrição do direito aos prêmios: o direito a reclamar o prêmio prescreverá em 180 dias
(cento e oitenta dias) a contar da data do sorteio. Após este período o valor correspondente
a premiação será entregue ao Tesouro Nacional, como renda da União.
7.Divulgação da Promoção: a promoção será divulgada através de cartazes, folders, banners,
mídias sociais, rádio e por outros meios de comunicação. O ganhador concorda, desde já, em
ceder para a empresa o uso de seu nome, imagem e som de voz para divulgação desta
promoção, pelo prazo máximo de 01 (um) ano. Este prazo terá início a partir da data de
apuração.
As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes da promoção deverão
ser, preliminarmente, dirigidas para a Change Idiomas, persistindo, as mesmas deverão ser
submetidas à CEPCO/Caixa Econômica Federal e ao PROCON.
8.O contemplado estará sujeito às normas, regulamentos e determinações da Suzuki e das
leis que regem o setor de automóveis no Brasil, às quais a Change Idiomas também estarão
submetidas.
9.O prazo para juntar ao processo o comprovante de aquisição do prêmio, conforme
parágrafo 1° do artigo 15 do Decreto n° 70.951/72, será até 8 (oito) dias antes da data
marcada para o sorteio do prêmio. Tendo a mandatária até esta data para enviar o
documento à Centralizadora de Promoções Comerciais.
10.Será inserido em todo o material da campanha promocional
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o número de Certificado de Autorização da Caixa.
11.Não serão objetos de promoção medicamentos, armas e munição, explosivos, fogos de
artifício ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados, conforme art. Do
Decreto 70.951/72.
12.O regulamento da promoção poderá ser encontrado em todas as unidades participantes
da promoção e no site www.changeidiomas.com.br.

