REGULAMENTO SORTEIO CURSO YOUTUBER - CULTURA INGLESA
A Cultura Inglesa Belo Horizonte realizará o sorteio de 10 cursos de Como Ser Um Youtuber,
ministrado pela SuperGeeks BH.
1. PARTICIPAÇÃO
1.1. O sorteio é válido para quem realizar matrícula até 15/03/19, nos cursos regulares da Cultura
Inglesa Belo Horizonte.
1.2. O sorteio é válido para alunos matriculados a partir de 09 anos de idade.
1.3. Fica vedada a participação no sorteio de funcionários da Cultura Inglesa e seus parentes.
1.4. Fica vedada a participação no sorteio de alunos com bolsas de desconto acima de 50%.
2. PREMIAÇÃO
2.1. Dez pessoas serão sorteadas e cada ganhador receberá 01 curso de Como Ser Um Youtuber com
aulas de fotografia, edição e gravação de vídeos, criação e divulgação no Youtube.
2.2. O prêmio é individual e intransferível e não pode ser convertido em dinheiro e/ou produto sob
hipótese alguma.
2.3. O prêmio está sujeito ao calendário e formação de turmas da SuperGeeks BH.
2.4. O local, data e horário das aulas do curso serão definidos pela SuperGeeks BH e comunicados
em momento oportuno.

3. SORTEIO
3.1. O sorteio será realizado na unidade Cultura Inglesa Savassi, situada à rua dos Inconfidentes, 776,
Savassi, BH/MG, no dia 29 de março de 2019, na presença da gerência da escola, de funcionários e
de interessados que quiserem comparecer.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
4.1. O contemplado assinará um termo de compromisso no qual todas as cláusulas acima
mencionadas estarão incluídas. No caso de o contemplado ser menor de idade, o termo de
compromisso deverá ser assinado por seus pais ou responsáveis.
4.2. O contemplado cederá gratuitamente à Cultura Inglesa Belo Horizonte seu nome, imagem, bem
como “som de voz” para filmagem, fotografia e gravação que tenham como objetivo específico a
divulgação pelos meios de comunicação, inclusive pela Internet e/ou o reforço da mídia publicitária
da empresa.
4.3. Os participantes que não atenderem aos critérios estabelecidos neste regulamento serão
automaticamente desclassificados do sorteio.
4.4. A premiação do sorteio implica na concordância com os termos do presente regulamento.
4.5 A Cultura Inglesa Belo Horizonte se reserva ao direito de efetuar possíveis modificações neste
regulamento, sem aviso prévio, mas compromete-se a divulgar quaisquer notificações a quem possa
interessar.

