REGULAMENTO
REGULAMENTO DO SORTEIO
1. Os interessados em participar do SORTEIO de Bolsa deverão clicar em “Quero Participar” na aba
destinada à promoção do CURSO MAGISTER e curtir a Fanpage do Curso para validar a participação.
O endereço da página é https://www.facebook.com/cursomagister
1.1 Somente um participante será premiado. O vencedor terá até o dia 22 de janeiro de 2018 para
comparecer ao CURSO para realizar sua matrícula, ou então, repassar o prêmio para terceiros
que deverá estar presente no ato do repasse para homologação da matrícula.
1.2 A escolha do vencedor ocorrerá de forma aleatória e realizada pelo aplicativo YES!Ganhei! no
próprio Facebook.
DOS REQUISITOS
2. Poderá participar qualquer candidato residente e domiciliado no Brasil, maiores de 9 anos,
obedecendo aos prazos e às condições deste Regulamento, pois o descumprimento dos mesmos
impossibilitará a participação.
2.1 Somente poderá frequentar o curso, o adquirente da bolsa que estiver enquadrado no seguinte
limite de idade e escolaridade:
I.
Ter entre 9 e 12 anos;
II.
Estar cursando o quarto, ou o quinto, ou o sexto ano do ensino fundamental.

DA INSCRIÇÃO
3. Para participar do SORTEIO, os interessados deverão curtir a página do CURSO MAGISTER no
Facebook e inscrever-se para a promoção através da aba PROMOÇÃO na Fanpage do Curso.
3.1. A não apresentação de qualquer informação exigida conforme especificações no Regulamento
ensejará a desclassificação automática do participante.
DO PRAZO DE INSCRIÇÃO
4. As inscrições para o SORTEIO terão início na data de 25 de novembro de 2017 e encerrarão no dia
19 de janeiro de 2018 às 12h.
4.1. Não serão considerados os participantes cuja inscrição ocorrer após o encerramento do prazo
previsto ou em desacordo com os termos desse Regulamento.
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DA SELEÇÃO
5. A seleção do participante vencedor será realizada aleatoriamente, através do aplicativo
YES!GANHEI! no próprio Facebook.
5.1. O SORTEIO ocorrerá no dia 19 de janeiro de 2018 às 18h. O resultado será divulgado em até 24h.
5.2 A divulgação do participante vencedor será anunciada através da página do CURSO MAGISTER,
na rede social Facebook, no endereço indicado no item 1 desse Regulamento.
5.3. Após publicado o resultado, a Organização do SORTEIO entrará em contato direto com o
participante vencedor através de sua página pessoal do Facebook.
5.4 O vencedor deverá se apresentar no Curso até as 17h do dia 31 de janeiro de 2018, para
confirmação da matrícula conforme o item 1.1
DA PREMIAÇÃO
6. O participante vencedor será premiado com 1 (uma) Bolsa de Estudo Integral para frequentar, no
ano de 2018 o Curso Preparatório 6° ano, ficando sob sua responsabilidade a aquisição do material
oferecido pelo próprio Curso.
7. O contemplado assume total responsabilidade quanto à sua participação, isentando desde já o
CURSO MAGISTER de quaisquer danos e litígios judiciais e/ou extrajudiciais referentes a direitos de
terceiros.
7.1. O participante vencedor autoriza o Curso Magister, a título gratuito, a utilizar o seu nome,
imagem e/ou voz, e, também suas frases em seu site e página na rede social Facebook, por prazo
indeterminado, sem qualquer ônus ou encargos para o CURSO MAGISTER.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8. Fica a critério exclusivo da Organização deste SORTEIO excluir qualquer participante que apresente
atitudes que fujam às regras estipuladas neste Regulamento ou que sejam ilícitas ou consideradas
ofensivas.
9. A Organização deste SORTEIO se reserva o direito de, a qualquer tempo, alterar regras, condições,
e demais disposições do presente Regulamento, sem que, para tanto, incida em qualquer forma de
penalização ou responsabilidade a qualquer título.
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10. A simples participação do interessado neste SORTEIO, bem como a autorização prevista no item
7 não gerará qualquer direito ou vantagem não expressamente previstos neste Regulamento.
11. A premiação oferecida neste SORTEIO, em nenhuma hipótese, poderá ser convertida em
dinheiro.
12. Os participantes desde já declaram que leram, entenderam e compreenderam todos os termos
deste Regulamento. Os casos omissos e as dúvidas porventura suscitadas serão analisados pela
Organização deste SORTEIO, sendo sua decisão soberana e irrecorrível.

13. O Curso será ministrado na sede do Curso Magister, localizado na CLN 302 Bloco A – Sobreloja,
Asa Norte - DF
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