CAMPANHA “INDIQUE AMIGOS E GANHE UM IPHONE”
REGULAMENTO
“INDIQUE AMIGOS E GANHE UM IPHONE” – Trata-se de uma campanha de incentivo
aos alunos veteranos para indicar ingressantes aos cursos ofertados no processo seletivo
2019.1 na modalidade presencial, com exceção aos calouros do curso de Direito.
1. CLAÚSULA PRIMEIRA: DA PARTICIPAÇÃO E CONDIÇÕES
I.

II.

III.

IV.
V.
VI.

VII.

VIII.

Será considerado participante da campanha INDIQUE AMIGOS E GANHE UM
IPHONE todos os alunos veteranos matriculados e adimplentes nos cursos de
graduação da modalidade presencial da Universidade no semestre letivo de
2019.1.
Para participar da campanha, é necessário que o aluno indicado se matricule em
um dos cursos ofertados na modalidade presencial de Graduação, com exceção
do curso de Direito.
Será considerado aluno indicado apenas o calouro com forma de ingresso
ENEM, Vestibular Tradicional e Vestibular Agendado. Os ingressantes via
programa de incentivo do Governo (FIES e PROUNI), Educa Mais Brasil,
Transferência Externa e Matrícula Especial não se enquadram na campanha.
O aluno indicado deve efetuar a matrícula e após o pagamento da 2ª
mensalidade será considerado participante da campanha.
O aluno indicado bolsista parcial com 50% (cinquenta por cento) ou integral
100% (cem por cento) não será considerado participante da campanha.
É vedada a participação de aluno(a) que também seja funcionário(a) da
Instituição. Caso seja identificado, o aluno indicado não participará da
campanha.
Serão considerados novos ingressantes, para fins da campanha INDIQUE
AMIGOS E GANHE UM IPHONE os interessados que ainda não foram alunos da
UCSAL.
O aluno participante deverá fornecer o número de matrícula (RM) ao candidato
indicado para que este informe o referido número na inscrição do Vestibular e no
ato da matrícula.

2. CLAÚSULA SEGUNDA: DA PREMIAÇÃO
I.

O aparelho será entregue lacrado, na caixa, acompanhado de todos os
acessórios fornecidos pelo Fabricante Apple. No ato da entrega, o aluno
assinará o termo de recebimento e a Universidade passa a não ter mais
responsabilidade sobre o aparelho.

II.

A premiação com o IPHONE ocorrerá conforme modelo e quantidade de
indicações estabelecida e correlacionada na tabela abaixo:
MODELO DO
APARELHO
Iphone 5s
Iphone 6s
Iphone 7
Iphone 8
Iphone X

QUANTIDADE
DE
INDICAÇÕES
5
7
10
15
20 ou mais

3. CLAÚSULATERCEIRA: DO PRAZO
I.

II.

Os alunos contemplados, conforme regras deste regulamento receberão o
aparelho IPHONE após a confirmação do pagamento da segunda mensalidade
por parte do aluno indicado.
As indicações para esta campanha serão válidas dentro do período de 20 de
Novembro de 2018 até 31 de Março de 2019.

4. CLAÚSULA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I.
II.
III.

IV.
V.

VI.

VII.

Caso haja duplicidade nas indicações, será válida a primeira indicação registrada.
Não será considerada indicação na campanha o aluno que já estiver com a
matrícula realizada após data de publicação deste regulamento.
A UCSAL não se responsabiliza por qualquer perda, dano ou prejuízo de qualquer
natureza que o participante (veterano) possa vir a sofrer se esse não atender
integralmente a este regulamento.
Aos participantes que tentarem prejudicar a instituição ou lograr por meio de fraude,
em qualquer situação, serão automaticamente excluídos da campanha.
A adesão à campanha “INDIQUE AMIGOS E GANHE UM IPHONE" implicará, por
parte do aluno indicante (veterano) e indicado (calouro), na cessão gratuita dos
direitos sobre sua imagem e seu nome à UCSAL para fins de utilização e a seu
critério na mídia ou em peças publicitárias relacionadas a esta campanha divulgada
em todo território nacional e/ou no exterior.
Não se trata de distribuição gratuita de prêmios ou operação assemelhada, sendo
que todos os alunos que se encontrem nas condições descritas nas regras desta
campanha poderão usufruir do prêmio.
Os casos omissos não previstos neste regulamento serão analisados e decididos
pela Reitoria da UCSAL - Universidade Católica do Salvador.

Atenciosamente,

Universidade Católica do Salvador
Associação Universitária e Cultural da Bahia

