REGRAS GERAIS

A promoção atual está em vigência de 04/06/2018 a 04/06/2019
Para cada pessoa que compartilha uma oferta por meio seu link, via Whatsapp ou Messenger,
você recebe 10 Clubz, que ficam expostos na área de login, no seu extrato “Meus Clubz”.
Cada indicado deverá ser uma pessoa real e distinta de outros usuários, com nome, CPF e dados
bancários próprios.
* Compras válidas são as compras confirmadas, que serão contabilizadas após dez dias no
extrato dos participantes.

É proibido utilizar qualquer mecanismo de busca para anunciar o link de indicação, assim como a
publicação de material impróprio, criar contas para terceiros e/ou fazer o gerenciamento destas.
Não respeitar essas regras, dá ao Clubinho de Ofertas o direito de cancelar todos os bônus de
indicação do link anunciado e, se necessário, suspender ou cancelar, temporária ou
definitivamente sua participação no programa.

REGULAMENTO

1.

Objetivo
O Programa de Indicações “Amigos do Clubinho” é uma ação promovida pela empresa Clubinho de
Ofertas. O principal objetivo é beneficiar seus clientes através de um programa de indicação
premiada.

2.

Período de Vigência da Campanha
Data de Início: 04/06/2018
Data de Término: 04/06/2019

3.

Produto da Campanha
Pontos Clubz que podem ser trocados por créditos para compra de ingressos no
www.clubinhodeofertas.com.br .

4.

Critérios de Participação
Podem participar da campanha clientes que estejam cadastrados no site da empresa
www.clubinhodeofertas.com.br, com exceção de parceiros comerciais (produtores e
estabelecimentos que oferecem ofertas no site).
Todos os clientes cadatrados no site www.clubinhodofertas.com.br e logados possuem acesso, ao
compartilhar uma oferta via Whatsapp ou Facebook, a um código pessoal para realizar as suas
indicações. Desta forma, ao estar logado em sua conta pessoal, o participante do Programa
Amigos do Clubinho, denominado Cliente Indicador, está apto a fazer indicações através dos
botões de compartilhamento disponíveis nas ofertas e acumular o Clubz.
As indicações só serão aceitas se registradas através do link pessoal compartilhado conforme as
condições descritas acima. Não serão consideradas para a contagem e premiação de pontos Clubz
indicações que forem realizadas através de qualquer outro meio.
O Cliente Indicador poderá realizar indicações para quantas pessoas quiser, que poderão comprar
quantas vezes desejarem, porém sempre utilizando o link do indicador, para que haja a
contabilidade correta e os pontos Clubz sejam destinados ao Cliente Indicador devidamente
cadastrado.

5.

Premiação - Cliente Indicador

1.1 PONTOS CLUBZ

Uma vez feitas as indicações, elas serão contabilizadas conforme a venda finalizada, não havendo
possibilidade de serem contabilizadas de outra maneira. Entende-se por venda finalizada todo
pedido que possui o pagamento aprovado.
Cada compra finalizada através do link pessoal de indicação (de qualquer uma das ofertas do site)
é contabilizada como uma venda final e irá gerar 10 pontos Clubz para o respectivo Cliente
Indicador, desde que a compra seja realizada no prazo de até 07 (sete) dias a partir do momento
do primeiro acesso através do link de indicação. Todas as compras finalizadas terão a mesma
pontuação, ou seja, irão gerar a mesma quantidade de 10 pontos Clubz. Em caso de usuários com
bloqueadores de Cookies em seus navegadores, os pontos não poderão ser gerados na conta do
Cliente Indicador.

O prazo para a liberação dos pontos Clubz na conta do Cliente Indicador é de 10 (dez) dias após a
venda finalizada (e aprovada), exceto em caso de cancelamento ou estorno. Caso haja
cancelamento de alguma compra realizada através do link de indicação que tenha gerado pontos
Clubz, após esses 10 (dez) dias, os mesmos serão automaticamente cancelados na conta do Cliente

Indicador.
Os pontos Clubz gerados por meio das indicações são acumulativos e o saldo de pontos recebidos
pode ser visualizado pelo Cliente Indicador em sua conta no site Clubinho de Ofertas. O cliente
Indicador poderá visualizar após efetivar o login e acessar a página Meus Clubz,
https://www.clubinhodeofertas.com.br/minha-conta/meus-clubz. Os pontos Clubz gerados após a
conversão de uma compra têm validade de 01 (um) ano na conta do Cliente Indicador.
1.2 TABELA DE PRÊMIOS

Conforme os pontos Clubz forem acumulados, o Cliente Indicador poderá trocá-lo por créditos a
serem usados como desconto em 01 (uma) única compra no site www.clubinhodeofertas.com.br.
Assim que atingir a pontuação mínima de 100 Clubz que corresponde a R$ 40 (quarenta reais) em
créditos já poderá efetuar seu primeiro resgate. A partir da quantidade de 100 Clubz, o
participante poderá resgatar outras quantidades de pontos desde que tenha a quantidade
suficiente de Clubz acumulada, conforme a Tabela de Resgate de Pontos Clubz apresentada neste
regulamento.
Em nenhuma hipótese haverá a conversão de pontos Clubz resgatados em dinheiro.

6.

Premiação
De acordo com a Tabela de Resgate de pontos Clubz e a quantidade de pontos Clubz acumulada
em sua conta, o participante poderá escolher qual Prêmio - Valor em Créditos - irá resgatar.
A troca de pontos Clubz para o Resgate de Prêmios será realizado na própria conta do
participante, na página https://www.clubinhodeofertas.com.br/minha-conta/meus-clubz,
mediante clique no botão Resgatar da opção de Prêmios que se deseja resgatar. Só estarão ativas
e disponíveis para resgate as opções de Prêmios que tiverem sido alcançadas pela quantidade de
pontos acumulados em sua respectiva conta. A partir do Clique em uma das opções de Resgate, o
pontos Clubz correspondentes ao Valor do Prêmio em créditos selecionado será automaticamente
debitado de sua conta, em seu extrato de pontos Clubz.

Após a ação de Resgate - clique no botão de Resgatar - o cliente receberá através de email o
Código de uso único e exclusivo com o Valor em Créditos correspondente à opção de resgate
selecionada, para ser utilizado em 01 (uma) única compra no site www.clubinhodeofertas.com.br .
Não será possível dividir o valor do Prêmio resgatado em valores menores de créditos para
utilização em mais de 01 (uma) única compra. O Código de uso é virtual e não será fisicamente
enviado ao participante.
O Código de uso recebido tem validade de 01 (um) mês a partir da data de resgate e são de uso
pessoal e intransferível do cliente participante que realizou o resgate, em sua conta no
www.clubinhodeofertas.com.br , não podendo ser transferido para outro cliente.
Os Códigos de uso recebidos por meio de resgate de pontos Clubz estarão disponíveis para
consulta na conta do participante no site do Clubinho de Ofertas, na página Meus Resgates https://www.clubinhodeofertas.com.br/minha-conta/meus-clubz/meus-resgates . Esta página terá
informações sobre os respectivos Resgates, como códigos de uso, valores, data dos resgates e
situação dos códigos (validade ou pedido em que o código foi utilizado).
Para utilizar o Valor em créditos resgatado no Programa Amigos do Clubinho, o participante
deverá proceder como uma compra normal no www.clubinhodeofertas.com.br , escolhendo a
oferta e selecionando as opções de data, sessão e os tipos de ingresso que deseja adquirir. Ao
clicar no botão Comprar, o cliente deverá inserir o Código de uso no campo “Digite o cód. de
desconto” que se localiza acima das opções de meio de pagamento - Cartão de Crédito ou
Transferência Bancária - e clicar em no botão Validar. Os créditos relacionados ao respectivo
Código de uso utilizado serão automaticamente descontados do valor final do pedido. Sendo o
valor total do pedido igual ou inferior ao valor em créditos do Código de uso utilizado, o total do
pedido será zerado e a compra será concluída após o preenchimento de dados do cliente (nome,
cpf e telefone celular) e clique no botão Comprar. Se o valor em créditos do Código de uso
exceder o valor da compra, não será realizado nenhum reembolso da diferença. No caso do valor
total do pedido for superior ao valor dos créditos advindos do Código de uso, o cliente deverá
finalizar a compra realizando o preenchimento dos dados e o pagamento da diferença a ser
saldada, através de um dos meios de pagamentos disponíveis para a conclusão da compra.
Não será possível devolver Créditos resgatados por meio do Programa Amigos do Clubinho, caso
haja o cancelamento da compra em que o Código de uso (dos créditos gerados) a pedido do
participante.
7.

Direitos Autorais

Os participantes, desde já, cedem, a título gratuito e de forma definitiva e irrevogável, ao Clubinho
de Ofertas o direito de uso de suas imagens e direitos conexos decorrentes de suas participações
nesta campanha, autorizando a divulgação de suas imagens, sons de voz, nomes, por quaisquer
meios de divulgação e publicação, para utilização comercial ou não, publicitária, ou institucional,
pelo Clubinho de Ofertas, pelo período de 12 (doze) meses a contar da data da divulgação dos

resultados, reservando-se ao contemplado apenas o direito de ter o seu nome sempre vinculado
ao material produzido e veiculado e/ou publicado por qualquer outra forma de mídia impressa e
eletrônica, ou qualquer outro suporte físico, digital ou virtual existente ou que venha a existir,
para fins de divulgação desta campanha.
8.

Critérios de desempate
Nenhuma possibilidade gerará empate por se tratar de um programa de pontos, no qual cada
participante irá gerar os seus pontos Clubz através das conversões realizadas por suas indicações e
efetuadas pelo link pessoal de cada um.

9.

Condições Gerais
O ganhador assume integral e exclusiva responsabilidade pela veracidade das informações
prestadas, devendo responder legalmente pelas mesmas.
Cada pessoa poderá indicar o seu link quantas vezes quiser e para quem quiser.
A simples participação na presente campanha implica no total reconhecimento das condições e
aceitação irrestrita deste regulamento.
O prêmio é individual e intransferível e não poderão ser convertidos, em hipótese alguma, em
qualquer outro tipo de premiação.
Os prêmios serão entregues, conforme descrito neste regulamento, livres e desembaraçados de
qualquer ônus para os premiados.
Não serão aceitos participantes que cometerem qualquer tipo de fraude comprovada, ficando
ainda sujeitos à responsabilização por crime de falsidade ideológica. Será considerada fraude,
qualquer informação imprecisa ou inverídica prestada pelo participante, assim como quaisquer
outras atitudes em desacordo com este Regulamento.
Em caso de suspeita de fraude ou de condutas que possam alterar o regular resultado desta
Campanha, o Clubinho de Ofertas poderá adotar medidas para coibir tais comportamentos, e se
necessário, poderá inclusive anular a premiação, não sendo devida qualquer indenização a
qualquer dos candidatos.
As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão decididas pelo
Clubinho de Ofertas. Quaisquer situações ou questionamentos não relacionadas neste
Regulamento serão dirimidas pelos organizadores desta Campanha, cujas decisões serão
soberanas e irrecorríveis.
Não será de responsabilidade do Clubinho de Ofertas, direta ou indiretamente, qualquer outro
custo, despesa ou encargo, ou mesmo bens ou serviços que, ainda que inerente e/ou necessário
para o uso e gozo dos prêmios, não tenham sido expressamente referidos neste regulamento.

O Clubinho de Ofertas reserva-se no direito de alterar qualquer item deste Regulamento, bem
como interrompê-lo, se necessário for, mediante prévio aviso de 05 (cinco) dias úteis.
A qualquer momento o Clubinho de Ofertas se reserva o direito de alterar os prêmios da
campanha por seu livre critério.

