REGULAMENTO DA CAMPANHA DE INDICAÇÃO – AMIGO 100%
1. Esta promoção é realizada pelo Instituto Eligo, sendo exclusiva para indicação dos cursos de Extensão,
Aperfeiçoamento e Formação.
2. Para participar da promoção, cabe ao aluno indicar até 10 (dez) pessoas diferentes, devendo estas
realizar matrícula no mesmo curso e turma do participante, iniciado no período de julho a dezembro de
2014. Cada amigo indicado e matriculado representa 10% de desconto na mensalidade do indicador,
podendo o desconto chegar a 100%.
3. O desconto será concedido depois de realizada a matrícula da(s) pessoa(s) indicada(s).
4. Caso o aluno indicado desista do curso, o desconto de quem indicou é automaticamente cancelado.
5. O desconto será concedido aos alunos que efetuarem o pagamento das mensalidades na data de
vencimento estabelecida em contrato, desqualificando-se automaticamente em caso de atraso.
6. O participante é responsável por indicar/divulgar os cursos de Extensão, Aperfeiçoamento e Formação
do Instituto Eligo para seus amigos. Os consultores de vendas desta instituição se responsabilizarão por
entrar em contato com as pessoas indicadas pelo aluno do Eligo, para negociação e fechamento da
venda do curso.
7. O desconto obtido é intransferível. Em hipótese alguma poderá ser revertido em espécie, outro produto
ou serviço, dar direito a troco ou ser transferido a quem quer que seja.
8. Os participantes e seus indicados autorizam, desde já, a veiculação de seus nomes, imagens e sons de
voz na divulgação da campanha, e seu resultado, bem como para utilização dos mesmos em: fotos,
cartazes, filmes, spots em qualquer tipo de mídia e peças promocionais para a divulgação da promoção,
sem que o Instituto Eligo tenha que fazer qualquer pagamento para tanto.
9. Não poderão participar da presente promoção, ficando expressamente excluídos, os prepostos com
função de gestão, sócios e funcionários do Instituto Eligo, ficando sob total responsabilidade da empresa
promotora a verificação e identificação dos contemplados.
10. O Instituto Eligo se reserva o direito de desqualificar e/ou excluir da promoção o participante que, direta
ou indiretamente, descumprir qualquer cláusula deste regulamento.
11. O Instituto Eligo se reserva o direito de, a qualquer tempo, sem prévio aviso, modificar os critérios da
promoção ou determinar o seu encerramento, no caso de constatar fraude, plágio, dificuldade técnica
ou qualquer outro fator fora do seu controle, que traga risco à promoção, aos associados ou quaisquer
terceiros.

Em caso de dúvida, o participante deverá entrar em contato pelo e-mail atendimento@institutoeligo.com.br

