Regulamento promoção

CAÇA AO TESOURO – ESPECIAL DIA DAS CRIANÇAS
Art. 1º - Da Empresa Promotora
A promoção objeto do presente regulamento é realizada pela Associação Atlética Banco do Brasil Porto
Alegre, inscrita no CNPJ sob o nº 92.839.000. 0001-06, estabelecida na Av. Cel. Marcos, nº 1000, Pedra
Redonda, Porto Alegre.
Art. 2º - Do Objeto da Promoção
A promoção CAÇA AO TESOURO, oferece um free pass para desfrutar por 15 (quinze) dias de uma
modalidade esportiva das escolas elencadas na promoção.
Art. 3º - Das Escolas Participantes
Participam desta promoção as seguintes escolas esportivas: Futebol ( a partir de 9 anos ), Futsal ( a partir de
6 anos ), Voleibol ( a partir de 9 anos ), Basquete ( a partir de 8 anos ), Patinação ( a partir de 5 anos ),
Ginástica Artística ( a partir de 3 anos ) e Natação ( a partir de 3 anos ).
Art. 4º - Da Realização da Promoção
A promoção é uma realização do Departamento de Esportes da AABB Porto Alegre.
Art. 5º - Dos Participantes
Poderão participar da presente promoção as crianças que receberam o voucher nominal no dia do evento,
sendo este intransferível.
Art. 6º- Do Período da Promoção
O período de utilização do free pass é de 15 dias, sendo a validade do mesmo nas escolas Futebol, Futsal,
Voleibol, Basquete, Patinação e Ginástica Artística até o dia 07.12.2020. Para a escola de Natação, a
promoção é válida até o dia 31/03/21.
Art. 7º- Da Descrição da Promoção
A promoção CAÇA AO TESOURO oferece experienciar por 15 dias ininterruptos as escolas esportivas
disponibilizadas na promoção. Se o aluno contemplado já estiver matriculado em nossas escolas esportivas,
ele só poderá utilizar o voucher em uma nova modalidade.
Art. 8º - Da Disposição Geral
Para validar o seu voucher entre em contato com a Central de Relacionamento ou Recepção da Academia,
optando pela atividade e garantindo sua vaga na atividade desejada. Consulte a disponibilidade das turmas,
conforme restrições do Decreto Municipal.
Art. 9º - Da Disposição Geral
Os casos omissos neste regulamento serão dirimidos pelo Conselho de Administração.
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