
REGULAMENTO CAMPANHA VEM PRO JOGO

Vem Pro Jogo

Em homenagem aos jogos olímpicos em Tóquio, no Japão, a Goobec
dá partida à uma emocionante competição de conhecimento.

Vem Pro Jogo ficará no ar de junho a agosto de 2021. Durante os
campeonatos, vamos distribuir vários prêmios. São vouchers de 100%
a 30% para você usar na loja Goobec.  Ninguém sai de mãos vazias.
Todo participante sempre ganha 1 presente!

Veja como participar do Vem Pro Jogo.

1ª competição: Tema Inbound Marketing

1-  Preencha o formulário até o dia 14/06/2021;

2 -  Faça o 1º quiz disponível na página até o dia 14/06/2021;

3 - Vence quem acertar mais respostas no menor tempo possível.

4- Aguarde o resultado que sairá dia 16/06/2021.

O resultado da 1ª competição será anunciado na live 16/06, às 11
horas, no canal do YouTube Goobec

Prêmio:

1ª lugar: 1 voucher de 100% para o curso Grátis de Inbound



2º lugar: 1 voucher de 70% para o curso de Inbound

3º lugar:  1 voucher de 50% para o curso de Inbound

A partir do 4º lugar: 1 voucher de 40% para o curso de Inbound

Vem pro Jogo! Afinal, você só tem a ganhar!

Importante: As novas competições e os resultados de todos os
desafios serão sempre divulgados nas redes sociais da Goobec.
Junte-se a nós!

DETALHES DO REGULAMENTO

1.   OBJETIVOS  DO EVENTO VEM PRO JOGO

1.1.  A equipe Goobec vai realizar uma ação cultural em seu site
denominada Vem Pro Jogo, aberta ao público que seguir os critérios de
participação detalhados neste regulamento.

1.2. Cada participante tem direito a concorrer a uma única vez por
competição. A primeira competição se inicia dia 08 de junho de 2021.

1.3.  A participação no evento Vem Pro Jogo é totalmente voluntária e
gratuita, não sendo necessária a aquisição de qualquer curso Goobec,
bem, direito ou serviço, nem está condicionada ao pagamento de
qualquer quantia ou valor pelos participantes.



1.4.   Todos os participantes estão sujeitos às regras e condições
estabelecidas neste Regulamento. Desta forma, o/a participante, no ato
do preenchimento do formulário na página
[https://www.goobec.com.br/avalie-seu-conhecimento/] adere a todas as
disposições, declarando que leu, compreendeu e aceitou, irrestrita e
totalmente, todos os itens deste regulamento, disponível na página da
Goobec e em pdf.

1.5. É determinante que todo participante informe seu respectivo nome,
sobrenome, e-mail e CPF.  O participante também deverá clicar na
opção que autoriza a Goobec a receber e a armazenar seus dados
pessoais, conforme as regras da Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD).

1.5.1.Também é necessário informar telefone, para que possamos
acionar o participante vencedor. A falta dessa informação ou erro de
informação será um quesito para desclassificação e perda do prêmio
oferecido na ação Vem Pro Jogo.

1.6. É determinante que todo participante informe corretamente seus
respectivos dados nos formulários Goobec. Caso haja algum erro nas
informações, o participante será desclassificado.

1.7. A Goobec acrescenta que todos os e-mails dos participantes do
evento Vem Pro Jogo são incluídos em sua base de e-mails. Com isso,
os participantes recebem a partir de sua inscrição comunicados da
equipe Goobec por email ou whatsapp. O participante pode a qualquer
tempo cancelar o recebimento dos emails Goobec, conforme determina
a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

  2. OBJETIVOS DA AÇÃO VEM PRO JOGO

https://www.goobec.com.br/avalie-seu-conhecimento/


2.1. O evento tem a proposta de disseminar conhecimentos de
Marketing Digital para os interessados no tema.

2.2. A participação é totalmente voluntária e gratuita, não sendo
necessária a aquisição de qualquer curso Goobec, bem, produto ou
serviço, tampouco está condicionada ao pagamento prévio de qualquer
quantia ou valor pelos participantes.

3.   DINÂMICA   DO EVENTO VEM PRO JOGO

3.1. A equipe Goobec irá disponibilizar a cada desafio um quiz com 10
perguntas, que ficará disponível na página:
https://www.goobec.com.br/avalie-seu-conhecimento/

3.2. A divulgação do ranking dos vencedores e a divulgação dos
respectivos prêmios vão ocorrer nas redes sociais da Goobec.

3.3. Vence quem acertar mais respostas, no menor tempo possível. São
consideradas essas duas variáveis. Acertos e tempo de conclusão do
quiz.

3.4. O prêmio principal da ação Vem Pro Jogo é um curso Grátis online
da Goobec, que é  dado ao primeiro lugar, conforme calendário
divulgado na página Vem Pro Jogo. O segundo lugar ganha um voucher
de 70%. O terceiro lugar ganha um voucher de 50% e os demais
participantes ganham voucher com um percentual entre 40% e 30%
OFF, conforme o tema da competição. Toda essa informação será
divulgada na página
https://www.goobec.com.br/avalie-seu-conhecimento/

3.5. O voucher do evento Vem Pro Jogo terá validade de sete dias a
partir da divulgação dos vencedores. Ele será encaminhado por email
com o link do calendário Goobec
https://www.goobec.com.br/calendario-goobec/



4   -   PREMIAÇÃO

4.1. Caso o vencedor não faça o agendamento e a confirmação da
matrícula do curso Prêmio do 1º lugar até o prazo máximo de 10 dias
após a divulgação do ranking da competição, ele perde o prêmio.

4.2. Os vencedores/participantes não podem doar e/ou transferir e/ou
comercializar os vouchers do Vem Pro Jogo.  O voucher é nominal, ou
seja, não transferível.

4.3. Somente um prêmio por quiz, por CPF.

5.    QUEM   PODE   PARTICIPAR

5.1. Podem participar do evento Vem Pro Jogo todas as pessoas físicas
habilitadas à prática de todos os atos da vida civil, nos termos do artigo
5º do Código Civil Brasileiro. É vedada a participação de funcionários e
colaboradores da Goobec, bem como seus parentes de primeiro grau.

6.   DISPOSIÇÕES   GERAIS

6.1. Serão imediatamente desclassificados os participantes que
cometerem fraude ou tentativa de fraude, de falsidade ideológica e
demais atos ilícitos previstos na legislação vigente.

6.2. A Goobec, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, se julgar
necessário, poderá alterar as regras constantes do regulamento da ação
Vem Pro Jogo, bem como substituir qualquer um dos prêmios
anunciados por outros de igual valor, mediante comunicação no site e
redes sociais.

6.3. A Goobec poderá interromper a ação Vem Pro Jogo, se necessário



for, mediante prévio aviso de 3 (três) dias, por meio de comunicação nas
redes sociais e e-mail destinada a todos os participantes.

6.4. As dúvidas não previstas neste regulamento serão julgadas por
uma comissão composta por membros da equipe Goobec, cujas
decisões serão soberanas e irrecorríveis.

A sede da Goobec fica na Rua Vergueiro, 1421, 12o Andar - Cj. 1210,
no município de São Paulo, Estado de São Paulo. A Goobec está
inscrita no CNPJ/MF sob o no, 11 914 510/0001- 90.


