PLANO DE OPERAÇÃO
"GOLDEN BUNNIES"

1. Empresa Promotora:
1.1. ITEQ ESCOLAS

2. Modalidade da promoção:
2.1. Distribuição de vouchers com desconto para os cursos oferecidos pelo ITEQ.

3. Área de abrangência:
3.1. Território Nacional

4. Período da promoção:
4.1. 01/04/2022 a 05/05/2022

5. Período de participação:
5.1. 01/04/2022 a 05/05/2022

6. Critério de participação:
6.1. Poderão participar da promoção " GOLDEN BUNNIES ", no período de 01/04/2022
a 05/05/2022, todas as pessoas residentes e domiciliadas em território nacional que
realizarem as seguintes ações: Preencher o Formulário por completo no site
www.iteqescolas.com.br.
I. Realizar o preenchimento por completo do formulário que irá aparecer no site
www.iteqescolas.combr.

7. Quantidade de vouchers:
7.1. Serão emitidos vouchers ilimitados de 15%, 25% ou 50%.
7.2. Durante toda a promoção será distribuído apenas um voucher com 100% de
desconto, válido apenas para pós-graduação com carga horária máxima de 420 horas.

8. Informações gerais:
8.1. Ao navegar no website iteqescolas.com.br, o usuário é impactado por um pop-up
informando sobre a promoção, com um formulário cadastral. Após o cadastro, os
clientes receberão em seu e-mail e no whatsapp o voucher individual, que pode variar
entre 15%, 25%, 50% ou 100% de desconto no valor total dos cursos participantes. Para
efetuar a matrícula o cliente deve informar ao representante ou ao atendente qual foi a
porcentagem que ganhou. Após informar, são apresentados os planos de valores e
pagamentos, o cliente estando de acordo, informa todos os dados necessários, assim
finalizando sua matricula.
A promoção e participação apenas é válida nas seguintes condições:
8.2. Apenas um voucher poderá ser utilizado para uma matrícula.

8.3. O desconto é válido somente para matrículas feitas através de um representante
ou atendente.
8.4 Os vouchers não são cumulativos entre si, não sendo possível a utilização de dois
vouchers numa mesma matricula.
8.5 O desconto é aplicado mediante pontualidade até a última parcela. Em caso de
atraso, perde-se o benefício.
8.6. O benefício não é cumulativo com outro voucher, cupom ou Vale-Presente.
8.7. O voucher só é valido para matrículas novas.
8.8 O voucher não é valido para alunos e ex-alunos com o curso trancado ou cancelado
à menos de 6 meses.
8.9 Não é permitido a participação de colaboradores e familiares.
8.10 Promoção válida para cursos da loja online e certificados pelas seguintes
Instituições de ensino:
Faculdade do Estado de São Paulo;
Faculdade de Tecnologia Alpha Channel;
Faculdade de Educação Paulistana;

9. Utilização do voucher:
9.1. Caso o cliente consiga mais de um voucher, pode utilizar um em cada matrícula
(não cumulativo).
9.2. Após o cliente informar o voucher de desconto e curso de interesse, o
representante ou atendente apresenta os planos e valores e depois aplica o desconto
do voucher, o cliente estando de acordo fornece todos os dados para a matricula.
9.3 Para o voucher de 100% de desconto o ganhador dever seguir os mesmos passos, o
representante ou atendente envia os cursos participantes, após estar de acordo o
cliente envia seus dados para a matrícula.
9.4 – O Cliente deve enviar um vídeo informando que é o vencedor do voucher 100%
junto com um print do e-mail e whatsapp que recebeu.

10. Das disposições finais:
10.1. A participação na promoção implica a aceitação total e irrestrita pelo Participante
de todos os itens deste Regulamento, seus termos e condições.
10.2. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou a Promoção suspensa e/ou
cancelada por motivo de força maior ou qualquer outro fator ou motivo imprevisto,
que esteja fora do controle das promotoras e que comprometa a Promoção.

10.3 O ganhador ou beneficiário do voucher e da promoção, automaticamente
concorda em autorizar o uso de sua imagem e voz para fins de divulgação e
publicidade do trabalho artístico-cultural, em caráter definitivo e gratuito, constante
em fotos e filmagens.
10.3. Quaisquer dúvidas, sugestões e/ou reclamações poderão ser encaminhadas por
meio dos telefones fixo (11)20745110 ou whatsapp (11)94798-6491.

