
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO EU INDICO NOTA 10 
 
A promoção #EuIndicoNota10, veiculada sob responsabilidade de CURSO NOTA 10 LTDA – ME, pessoa              
jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 11.974.307/0001-00 e sediada à Av. Presidente Itamar Franco, 1418, Sala                 
201, Centro, CEP: 36016-320, Juiz de Fora/MG, é trazida a público e regida pelo presente regulamento. 
 
1. DO OBJETO DA PROMOÇÃO 
Como forma de agradecer àqueles que contribuíram e continuam a contribuir decisivamente para o seu               
crescimento, fortalecer o relacionamento institucional e incentivar o acesso a uma educação de qualidade,              
o Colégio e Curso Nota 10 abre esta promoção visando premiar aquelas pessoas que indicarem seus                
amigos para se matricularem nos cursos oferecidos pela instituição para o ano letivo de 2018,               
atendendo-se às seguintes disposições. 
 
2. DOS PARTICIPANTES 
Qualquer pessoa interessada poderá participar desta promoção, independentemente de ser, ou já ter sido,              
aluno ou funcionário do Colégio e Curso Nota 10. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DA PROMOÇÃO 
Para participar da promoção, no prazo previsto no item 4, os interessados deverão: 
I – Curtir a página do Colégio e Curso Nota 10 no Facebook; 
II – Curtir o vídeo de apresentação da promoção, também divulgado no Facebook; 
III – Indicar seus amigos, em número ilimitado, marcando-os na publicação do vídeo da promoção; 
IV – Efetivar sua participação preenchendo o formulário eletrônico disponível em:           
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes6StnP-TvLuWKgN4AbHt1EtuFL-dzV17sBNtZ3m23oC2MQQ
/viewform?c=0&w=1 
 
Os interessados poderão fazer as indicações, atendendo ao disposto nos item I a IV acima, até o dia 01 de                    
Fevereiro de 2018. 
 
Serão vencedores da promoção aqueles que indicarem o maior número de amigos, desde que estes               
efetivem suas matrículas em qualquer uma das modalidades de cursos oferecidos pelo Colégio e Curso               
Nota 10 para o ano letivo de 2018, até o dia 01 de Fevereiro de 2018, ressalvando-se que, para que o                     
participante faça jus à premiação, exige-se que pelo menos 3 (três) pessoas dentre aquelas por ele                
indicadas efetivem suas matrículas. 
 
ATENÇÃO: A indicação só será validada caso o indicado, atendendo às normas do Colégio e Curso Nota 10,                  
efetive sua matrícula para o ano letivo de 2018. 
 
IMPORTANTE: Não serão aceitas indicações de ex-alunos do Colégio e Curso Nota 10, uma vez que só                 
serão validadas as matrículas de alunos novos, que nunca tenham estudado nesta instituição. 
 
Encerrado o período de matrícula, o Colégio e Curso Nota 10 levantará a relação dos novos alunos que                  
efetuaram suas matrículas por conta desta promoção, informando também quem foram os responsáveis             
por suas indicações, e elaborará uma lista contendo o número total de novos alunos indicados por cada                 
participante da promoção, em ordem decrescente. O resultado final será divulgado em 05/02/2018,             
através do Facebook do Colégio e Curso Nota 10. 
 
Em caso de empate entre os participantes, será considerado vencedor aquele cujos indicados efetuarem              
suas matrículas antes dos demais. 
 
As informações referentes aos indicados ficarão sob o domínio do Colégio e Curso Nota 10, que poderá                 
utilizá-las para a constituição de cadastro e para fins de divulgação dos cursos por ele oferecidos, sendo                 
que a responsabilidade pela veracidade das mesmas é da pessoa que fizer a indicação. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes6StnP-TvLuWKgN4AbHt1EtuFL-dzV17sBNtZ3m23oC2MQQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes6StnP-TvLuWKgN4AbHt1EtuFL-dzV17sBNtZ3m23oC2MQQ/viewform?c=0&w=1


4. DOS PRÊMIOS 
Serão considerados vencedores da promoção os 2 (dois) participantes melhores colocados na lista a ser               
divulgada pelo curso, que receberão: 
I – O primeiro colocado receberá uma Câmera GoPro Hero 5 Black 4K Ultra HD; 
II – O segundo colocado na promoção receberá um vale livro no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais),                  
que poderá ser utilizado em qualquer loja de sua escolha. 
 
Os alunos premiados poderão retirar seus prêmios diretamente na Secretaria do Colégio e Curso Nota 10, a                 
partir do dia 06/02/2018, devendo apresentar-se portando documento oficial de identificação com foto. 
 
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
A efetivação da participação na promoção representa aceitação expressa dos termos deste regulamento. 
 
Os participantes deverão obedecer estritamente às previsões deste regulamento, sendo sumariamente           
excluídos da promoção aqueles que cometerem qualquer tipo de fraude, os quais ficarão sujeitos, ainda, à                
responsabilização penal e civil, na forma da lei. 
 
Em hipótese alguma, os prêmios oferecidos serão convertidos e/ou pagos em espécie. 
 
Esta promoção não é uma distribuição gratuita de prêmios ou operação assemelhada, podendo ser              
usufruída por qualquer pessoa que satisfaça as condições previstas no item 3. 
 
Os participantes expressamente concordam que o Colégio e Curso Nota 10 não se responsabiliza pelos               
danos ou prejuízos decorrentes de sua participação na promoção. 
 
Em havendo omissão, divergência ou dúvida quanto às previsões deste regulamento, ou, ainda, na              
hipótese de conflito em relação a estas, o interessado poderá registrar seu questionamento perante a               
Secretaria do Colégio e Curso Nota 10. 
 
Fica eleito o foro da comarca de Juiz de Fora/MG para a solução de qualquer conflito judicial referente à                   
presente promoção, com exclusão de qualquer outro, ainda que privilegiado. 
 

Juiz de Fora/MG, 03 de Outubro de 2017. 






