
 

 

 

 

 
 

PROMOÇÃO “CLUBE DE AMIGOS” 

REGULAMENTO 
 

 

1. REALIZAÇÃO 

A promoção intitulada “Clube de Amigos” será realizada por meio do Clube Internacional de 

Regatas, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 58.212.556/0001-21 e localizado Av. Al Saldanha Da Gama, 

5, Ponta da Praia, Santos/SP, CEP11030-400. 

 
2. MODALIDADE DA PROMOÇÃO 

Esta promoção segue o modelo member get member, onde clientes indicam novos clientes e ambos são 

premiados pela indicação convertida em novos clientes. 

 
3. PARTICIPANTES 

3.1. Poderão participar desta promoção apenas pessoas naturais maiores de 18 anos, que estejam 

validamente inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) e que se 

enquadrem nas seguintes características: 

3.1.1. Indicador: Cliente pessoa sócia do Clube Internacional de Regatas, com título(s) ativo(s). É 

proibida a participação na promoção de menores de 18 anos, pessoas naturais sem CPF 

válido. 

3.1.1.1. As pessoas mencionadas acima, quando identificadas e que de alguma maneira 

manipularam, violaram ou fraudaram este Regulamento para participar da 

promoção serão desclassificadas e não terão direito a receber os prêmios 

oferecidos. 

3.1.2. Indicado: Qualquer pessoa que não possua qualquer título ativo do Clube 

Internacional de Regatas e tenha sido cadastrado por um Indicador para a promoção a 

partir de uma indicação bem-sucedida (conforme item 3.2). O Indicado precisa ser 

considerado apto pelo clube para efetivar sua compra de título. 

3.2. Será considerada uma indicação bem-sucedida a indicação que for cadastrada na lista de indicações 

do respectivo Indicador. 

3.3. Será considerada uma indicação convertida, a indicação que se converter em compra de título 

por parte de Indicado dentro do prazo de contato previsto no item 7.2 e que efetuar o pagamento 

do(s) título(s) adquirido(s) até a data de vencimento das mesmas. Somente a(s) indicação(ões) 

convertida(s) são válidas para a premiação de indicador(es). 

 
4. MECÂNICA 

 
4.1. O Indicador fará sua(s) indicação(ões) na secretaria do clube. 

4.2. O Indicador cadastrará obrigatoriamente as informações de nome e telefone do Indicado. O 

Indicador é responsável pela veracidade das informações cadastradas. 

4.3. O Clube Internacional de Regatas contatará todas as indicações bem-sucedidas, 

estabelecendo como ordem de prioridade para o contato e venda de título a data e horário de 
cadastro da indicação. Caso não seja possível contatar algum Indicado, o próximo Indicado 

que houver sido cadastrado será contatado. O Indicado não contatado será agendado para 

contato futuro em outro momento da promoção. Se não for possível o contato com o Indicado 

após 3 (três) chamadas telefônicas, o mesmo será excluído dos contatos para venda de 

título. 



 

 

 

 

4.4. Qualquer Indicado que tenha concluído todo o processo de compra de título poderá se tornar 

Indicador, desde que respeite as condições previstas no item 3 deste Regulamento. 

4.5. O Indicado convertido apenas poderá fazer uso das modalidades previstas na 

promoção do seu título após o pagamento. 

 
5. PREMIAÇÃO 

 
5.1. Todos os indicadores e indicados que adquirirem títulos obedecendo a mecânica prevista no 

item 4 deste regulamento ganharão isenção total na taxa de adesão e mensalidades nas 

modalidades determinadas, num período de seis meses a contar do ato de fechamento 

na compra do(s) seu(s) título(s).  

5.2. Modalidades  

5.3. Prazo de encerramento da promoção 

5.4. Prazo de validade da promoção 

5.5. A promoção é estendida aos dependentes, podendo ser usufruída apenas uma vez e 

com prazo determinado para encerramento. 

5.6. Cada indicação bem-sucedida dará isenção de taxa para apenas uma pessoa por título 

sem reincidência dessa. 

 

 
6. CONDIÇÕES 

 
6.1. No caso de dois ou mais indicadores indicarem a mesma pessoa (nome e telefone iguais), será 

considerado o indicador que primeiro efetuou a indicação. 

6.2. Caso os dois ou mais indicadores indicarem a mesma pessoa (nome), mas com contatos diferentes, 

será computada para fins de premiação, a primeira indicação convertida, de acordo com o exposto no 

item 3.3 deste Regulamento. 

6.3. A isenção de taxa prêmio são válidas até 03/04/2020. 

6.4. A confirmação dos serviços das modalidades estará sujeita à disponibilidade. 

6.5. A solicitação da reserva deverá ser efetuada no ato do pagamento do título. 

6.6. A premiação não inclui despesas extras de caráter pessoal. A premiação é transferível apenas aos 

dependentes do título indicador. 

6.7. Após a indicação da modalidade escolhida pelo indicador e indicado não poderá haver alteração.  

6.8. O período para utilização da promoção será de 03/05/2019 a 03/04/2020. 
 

7. CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO 

 
7.1. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: as indicações deverão ser feitas no período entre 03/04/2019 

e 04/08/2019. 
7.2. PRAZO PARA ENTREGA DA PREMIAÇÃO: a premiação por indicações convertidas será 

disponibilizada para o Indicador e Indicado no ato do fechamento da compra do 

título e poderá ser utilizada até 03/04/2020.  

7.3. Esta promoção pode ser descontinuada ou prorrogada a qualquer tempo por decisão unilateral 

do Clube Internacional de Regatas e divulgada através dos seus meios de 

comunicação. 

 



 

 

 

 

 
8. CONDIÇÕES GERAIS 

 
8.1. Os participantes dessa promoção autorizam, desde já, como consequência do recebimento 

das premiações, a utilização de seus nomes, imagens e sons de voz, pelo Clube 

Internacional de Regatas, em qualquer um dos meios por este escolhido, para divulgação 

desta promoção, pelo período de 01 (um) ano, contado do seu término, sem nenhum 

ônus à Empresa. 

8.2. As dúvidas não previstas neste Regulamento serão dirimidas por uma comissão composta por 

representantes do Clube Internacional de Regatas, sendo suas decisões soberanas e 

irrecorríveis. 

8.3. Esta promoção não implica em qualquer tipo de concurso, sorteio, vale-brinde ou operação 

assemelhada e não envolve álea, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia, conforme 

estabelecido na Lei nº 5.768/71. 

 
Regulamento atualizado no dia 18 de março de 2019. 


