REGRAS
1. Considerar-se um GEEK :)
2. Curtir nossa FANPAGE: www.facebook.com/inglessaSP, compartilhar a promoção na sua própria
página do Facebook e marcar um amigo GEEK ao compartilhar.
3. Preencher o formulário de participação com os 3 TEMAS conforme orientações na página:
www.inglessa.com.br/ccxp.
4. Caso o mesmo participante preencha mais de um formulário, será considerado o primeiro
formulário enviado e os outros serão descartados, e caso 2 ou mais pessoas tenham o mesmo
conjunto de ideias (3 TEMAS iguais) e este conjunto seja o vencedor, o primeiro que enviar é que
será o vencedor e os outros serão desconsiderados.
5. Estar ciente de que caso não haja ingresso para o dia escolhido (CADA DIA), será comprado para
o vencedor 1 ingresso para o dia que estiver disponível, e caso esgotem os ingressos, será
depositado R$ 400,00 (quatrocentos reais) em uma conta bancária brasileira designada pelo
vencedor.
6. O vencedor deverá enviar todos os dados necessários para a compra do ingresso através do email cadastrado no formulário de participação em até 7 (sete) dias para:
comercial@inglessa.com.br.
7. O vencedor compromete-se desde já a tirar uma foto com o ingresso em mãos na bilheteria do
evento (onde resgatará seu ingresso) e postar nas suas redes sociais, Instagram e Facebook para
serem compartilhadas, desde já, com sua autorização nas redes sociais da Inglês S/A.
8. O vencedor poderá ceder o ingresso para outra pessoa, caso já tenha comprado o seu ingresso.
Neste caso, deverá enviar os dados da pessoa conforme orientação da REGRA 6. Uma vez
comprado o ingresso, o mesmo não poderá ser trocado ou reembolsado por dinheiro.
9. O acesso ao portal de estudo EaD da Inglês S/A para os cursos de Inglês para Geeks 100% online,
será liberado em Janeiro de 2020 para os 3 primeiros colocados.
10. Professores de inglês é que irão avaliar e votar nos temas sem terem acessos aos dados cadastrais
dos participantes. Os temas devem ser diferentes dos que já existem no conteúdo programático
do curso.
LEMBRAMOS QUE É UM CONCURSO E NÃO UM SORTEIO. PORTANTO, SEJA CRIATIVO!
Seja RÁPIDO como o FLASH, e que a CRIATIVIDADE esteja com você.

