REGULAMENTO CONCURSO CULTURAL SHOW DE PRÊMIOS LEVEDUCA
1 - EMPRESA PROMOTORA
Razão social: CENTER EDUCACIONAL LTDA
CNPJ: 31.405.199/0001-61
Inscrição Estadual: 003267655.00-63
Endereço: Rua Prefeito Chagas, 539, Centro, Poços de Caldas - MG, CEP: 37701-010
2 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.
3 - PERÍODO DA PROMOÇÃO: 01/02/2022 a 15/07/2022
4 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 01/02/2022 a 30/06/2022
5 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
O concurso cultural Show de Premios da LEVEDUCA tem como escopo ser um concurso com cunho
educacional, incentivando os alunos a se capacitarem dentro da plataforma LEVEDUCA, não
almejando resultados e objetivos comerciais.
Para participar do concurso cultural, basta que o participante finalize qualquer curso da plataforma
LEVEDUCA, plano de assinatura Premium, e emita seu certificado de conclusão.
Este concurso cultural não tem nenhuma intenção de obter qualquer promoção comercial, tendo em
vista que para participar não é preciso adquirir algum bem, nem mesmo usufruir de quaisquer
serviços novos da empresa promotora e nem de terceiros, já que os participantes são clientes
anteriormente ao evento, a fim de atendermos tanto a Lei 5.768/71 e o Decreto nº 422/2013.
A cada certificado emitido o participante ganhará o direito de participar do concurso e concorrer aos
prêmios por meio do código de validação deste documento. Não há limites para a quantidade de
certificados que o participante poderá usar e quanto mais certificados maior a possibilidade de
ganhar
Somente serão válidos os certificados emitidos no período de 01/02/2022 a 30/06/2022.

Poderão participar da presente promoção pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) anos ou completos
no momento do cadastro, e domiciliadas em território brasileiro, que possuam CPF próprio e válido
e, caso sejam menores de idade, com a autorização dos pais ou responsáveis legais do menor.
Não poderão participar os colaboradores da empresa promotora da premiação ou alguma pessoa
que possua algum outro vínculo com a Center Educacional Ltda, bem como de seus representantes
legais.
6 - PREMIAÇÃO
Serão distribuídos R $30.000,00 em prêmios diversos. A marca e o valor final do produto será
definido após o sorteio, de acordo com a disponibilidade do produto, podendo sofrer alterações sem
aviso prévio.
PRODUTO

QUANTIDADE

VALOR

VALOR
TOTAL

SMART TV 32"

3

1400

4200

SMART TV 50"

1

2600

2600

NOTEBOOK

1

3100

3100

TABLET

4

900

3600

SMARTPHONE

4

1300

5200

ASSISTENTE
VIRTUAL

8

360

2880

LEITOR DE LIVROS 8
DIGITAL

330

2640

CAIXA DE SOM
PERSONALIZADA
LEVEDUCA

10

300

3000

CADERNO
PERSONALIZADO

50

16,6

830

COPO
PERSONALIZADO

50

39

1950

7 - SORTEIO DOS PRÊMIOS
Os vencedores serão revelados até o dia 15/07/2022, durante uma live no Instagram da @leveduca.
8 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
O ganhador será divulgado nas redes sociais da LEVEDUCA: Facebook, Instagram, LinkedIn e Youtube.
O nome do ganhador será divulgado no site da LEVEDUCA, no campo promoção, e ficará
disponibilizado para consulta por, no mínimo, 20 (vinte) dias a contar da data da apuração.
9 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:
A LEVEDUCA entrará em contato com os contemplados para programar o envio dos prêmios via
Correios.
10 - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Todos os dados pessoais obtidos pela empresa promotora será feita em conformidade com a Lei
13.709/2018, ou seja, só serão obtidos dados pessoais necessários para a viabilidade deste show de
prêmios.
Além disso, a empresa promotora estará sempre disponível, em todos os canais a ela pertencentes,
para que os titulares dos dados possam solicitar qualquer tratamento de seus dados pessoais devido
a esta premiação.
No entanto, caso a solicitação do tratamento do dado seja de exclusão, não será possível a
continuidade da participação deste solicitante, tendo em vista a total inviabilidade da proposta da
premiação estabelecida neste regulamento.
Caso haja a participação de menores de idade, deverá haver a autorização dos pais ou responsáveis
legais pela obtenção de quaisquer dados do menor.
O participante que ganhar o concurso cultural, com seu consentimento, poderá ter sua imagem
divulgada em até 24 meses após a apuração da premiação cultural e, poderá a qualquer momento,
realizar quaisquer tratamentos deste seu dado pessoal sensível, devido este seu consentimento, por
meio da empresa promotora, a fim de permitir a veracidade deste evento.
11 - TERMO DE RESPONSABILIDADE

Poderá participar da promoção qualquer consumidor que preencha os requisitos estipulados no
regulamento da campanha autorizada;
Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro;
Os prêmios serão entregues em até 90 dias da data da apuração/sorteio, sem qualquer ônus aos
contemplados
Em caso de promoções com participação de menor de idade, sendo este contemplado, deverá, no
ato da entrega do prêmio, ser representado por seu responsável legal;
A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até 24 meses após a apuração da
promoção comercial.

