REGULAMENTO
“MATRICULE-SE E GARANTA O VALOR DE 2021 NO 1º SEMESTRE DE 2022”
1.
CULTURA INGLESA IDIOMAS S.A. estabelecida no endereço Rua Mena Barreto 37 –
Botafogo – Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.271-100, inscrita no CNPJ sob o nº 17.855.050/0001-53,
denominada como (“CIISA”), divulga o presente Regulamento da campanha intitulada “Matricule-se
e Garanta o Valor de 2021 no 1º Semestre de 2022 ” (“Ação”).
2.
AÇÃO: A ação “Matricule-se e Garanta o Valor de 2021 no 1º Semestre de 2022”
consiste na realização, durante o PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO, da matrícula no(s) CURSO(S) da CIISA
disponíveis na ÁREA DE ABRANGÊNCIA, e na concessão do desconto no valor total do Curso escolhido
pelo Participante para cursar no 1º semestre de 2022, e aplicação do valor, referente ao valor do Curso
no último semestre de 2021, ao Curso escolhido pelo Participante cursar no 1º semestre de 2022
(“BENEFÍCIO”), conforme CRITÉRIOS e demais diretrizes desse Regulamento (“AÇÃO”).
2.1.
CURSO: Oferta válida para cursos presencial, ao vivo pela internet e semipresencial. Ação não
é válida para os cursos Company/Corporate, One- to-One, VIP, Curso de Férias, Online
(Hyper English) e Preparatórios.
3.
ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Apenas as franquias da CIISA de Cantagalo, Cordeiro, São
João de Meriti, Serra, Vilar dos Teles e Volta Redonda. Todas as filiais da CIISA estão
compreendidas e abrangidas por esse regulamento. Não são abrangidas quaisquer outras unidades, ou
franquias que não se encontrem nos Estados e unidades supramencionados.
4.

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 01/12/2021 a 15/12/2021.

5.
DIVULGAÇÂO: A AÇÃO será divulgada nos seguintes canais de comunicação da CIISA: site
oficial da CIISA, por mailing, WhatsApp, ou outros meios e não dispensa a leitura do presente
Regulamento.
6.
ELEGÍVEIS A PARTICIPAÇÃO: É uma Ação válida para participação, única e exclusiva para
novos alunos, pessoas físicas, devidamente matriculadas, na sua unidade de sua preferência dentro
da ÁREA DE ABRANGÊNCIA, conforme os CRITÉRIOS abaixo, durante o PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO.
6.1.

Não poderão participar da Ação: (i) funcionários ou colaboradores da CIISA, ou quaisquer
funcionários do Grupo, (ii) alunos ativos de qualquer curso regular –Corporate, One-to-One,
Curso de Férias, online (HyperEnglish), Previo-Rio, (iii) alunos que já tenham tido qualquer
vínculo comercial com a Cultura Inglesa no período de 3 (três) meses anteriores à divulgação
da Ação ou quaisquer outros que não preencherem os requisitos desse Regulamento; (iv) Não
serão considerados os alunos cancelados que retornarem com menos de 90 dias

7.
CRITÉRIOS: Os CRITÉRIOS de participação e elegibilidade da presente AÇÃO consistem nas
seguintes ações, impreterivelmente, entre os dias 01/12/2021 a 15/12/2021:
a) Efetuar a matrícula em uma das unidades da CIISA da ÁREA DE ABRANGÊNCIA ou através
da Central de Relacionamento ao aluno;
b) Efetivar o pagamento do valor do 1º semestre do Curso escolhido, à vista ou em parcelas;
c) O Benefício será recebido pelos contemplados no momento da efetivação do pagamento da
matrícula, conforme os procedimentos e instruções fornecidas pela Unidade da ÁREA DE
ABRANGÊNCIA escolhida para realizar o CURSO;
8.
REQUISITOS:
8.1.
Consulte unidades participantes. Condição especial válida para novas matrículas realizadas entre
01/12/2021 até 15/12/2021. Não cumulativa com outras condições.
8.2.
Os participantes serão responsáveis pelas informações fornecidas à CIISA, principalmente
financeiras, endereços para entrega.

8.3.
O BENEFÍCIO está limitado a participante/CPF. O BENEFÍCIO tem natureza individual e
intransferível, bem como não poderá ser convertido, total ou parcialmente, em dinheiro ou em outro
bem ou serviço.
8.4.
As matrículas, inscrições e demais cadastros efetuados fora do PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO,
mesmo que as parcelas vincendas sejam debitadas ou creditadas durante o PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO
não serão válidas.
8.5.
Estarão elegíveis para a AÇÃO os participantes que concluírem os CRITÉRIOS e demais atos
estabelecidos nesse Regulamento até às 23h59 do dia 15/12/2021.;
8.6.
São condições que invalidam a participação na Ação: participações que não sigam as regras
estabelecidas nesse Regulamento, falsificação, adulteração, omissão de informações, ou fornecimento
de informações parciais, falsas ou improcedentes, impossibilidade de identificação do contemplado,
qualquer tentativa de manipular, fraudar ou burlar os procedimentos de participação na Ação. O
procedimento constante deste Regulamento é absolutamente determinante para a atribuição do
Benefício, sendo certo que qualquer desvio, ação ou omissão com o intuito de obter qualquer vantagem
no decorrer da Ação implicará na exclusão sem aviso prévio do Participante envolvido.
8.7.
Quaisquer atos previstos nesse Regulamento que praticados fora do(s) prazo(s) estipulados
nesse documento serão considerados por não praticados.
9.
BENEFÍCIO
9.1.
Será concedido o BENEFÍCIO de na concessão do desconto no valor total do Curso escolhido
pelo Participante para cursar no 1º semestre de 2022, e aplicação do valor, referente ao valor do Curso
no último semestre de 2021, ao Curso escolhido pelo Participante cursar no 1º semestre de 2022; para
os ELEGÍVEIS A PARTICIPAÇÃO que cumprirem e respeitarem os CRITÉRIOS e REQUISITOS deste
Regulamento.
9.2.
É condição para usufruir do BENEFÍCIO o pagamento do valor da mensalidade do 1º semestre
do Curso, à vista ou em parcelas.
10.
DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. A responsabilidade da CIISA nesta AÇÃO será exclusivamente em relação às suas filiais
próprias.
10.2. Esse Regulamento é público e os participantes, Pais/Responsáveis têm pleno conhecimento das
informações aqui contidas.
10.3. A CIISA se reserva o direito de alterar, independentemente de prévio consentimento dos
participantes, as disposições neste documento previstas, sendo certo que dará publicidade às novas
previsões dentro do prazo que considerar razoável.
10.4. A participação desta AÇÃO, e designadamente o recebimento de quaisquer BENEFÍCIO aqui
descrito, confirma a integral aceitação do presente Regulamento.
10.5. No caso de falecimento do beneficiário da campanha objeto deste Regulamento, os benefícios
aos quais este porventura teria direito serão desconsiderados e não poderão ser desfrutados por seus
herdeiros nem sucessores.
10.6. Quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento deverão ser resolvidas perante o
foro da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, preterindo a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
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