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REGULAMENTO DA PROMOÇÃO  

“MEU PROJETO VERÃO 2017” 

 

Período de inscrição da promoção: de 6 de setembro a 25 de setembro 2017, podendo ser 

prorrogado por tempo limitado.  

  

1. CONSIDERACÕ̧ES INICIAIS:  

 

1.1. A SELFIT, buscando sempre melhorar a relação entre aluno/academia, realiza promoções 

setoriais e regionalizadas que objetivam estreitar relações com os alunos e proporcionar uma 

excelente prestação de serviços.  

  

1.2. Estas promoções, considerando aspectos específicos das regiões, estados, cidades e bairros 

onde realizadas, podem contemplar somente determinadas Unidades das Academias, excluindo 

as demais. Consulte o site para conhecer as unidades participantes. 

 

1.3 Unidades em pré-venda não participam da promoção. 

  

1.4. A participação na presente promoção implica a aceitação de todos os termos e condições 

deste Regulamento, o qual está disponível no blog oficial da Selfit: 

www.blog.selfitacademias.com.br.  

  

2. PROMOCÃ̧O:  

  

2.1. Trata-se de promoção denominada “Projeto Verão 2017”, que tera ́como plataforma o site  

www.selfitacademias.com.br, no qual, ao realizar a matrícula, será concedido ao novo aluno um 

voucher, no valor de R$ 189,80 (cento e oitenta e nove reais e oitenta centavos), que o isentará 

do pagamento da taxa de adesão e da primeira mensalidade no plano BLUE.   

  

2.2. Ao clicar nas publicidades da campanha (facebook, google e blog), o interessado será 

encaminhado para a página de registo “landing page”, recebendo o voucher no e-mail que 

indicar, juntamente com o link direto para Compra Rápida do site.  
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2.3. Será ofertado um único voucher “MEUPROJETOVERAO” por aluno, o qual poderá ser 

utilizado somente nas matrículas via site e nas unidades participantes.  

 

3. PARTICIPANTES:  

  

3.1. “Participante”: toda pessoa física interessada em matricular-se nas unidades da academia 

SELFIT que fazem parte da promoção, no plano BLUE, o qual deverá apresentar todos os 

documentos exigidos para a prática de atividade física.  

  

3.1.1 Ex-alunos da SELFIT poderão participar da promoção, desde que não possuam pendências 

financeiras referentes a planos anteriormente contratados. Na hipótese de haver pendência 

financeira, o ex-aluno devera ́promover a quitação de eventuais débitos junto à unidade SELFIT 

de origem para então se tornar apto a participar da promoção. 

  

3.2 Poderá ́ participar da promoção toda pessoa física residente em território brasileiro, 

excetuando-se aqueles que tenham vínculo com a SELFIT, especificamente acionista, estagiário, 

bolsista, sócio, bem como prestadores de serviços e/ou fornecedores de produtos de qualquer 

unidade da SELFIT e de suas empresas controladas, e quaisquer pessoas envolvidas diretamente 

na execução da promoção.  

  

3.2.1 Personal trainers cadastrados junto à SELFIT não poderão participar da presente promoção 

e nem terão direito ao abono.  

 

4. REGRAS  

  

4.1 Caso o PARTICIPANTE cancele a matricula realizada pelo site, dentro do período de direito 

de arrependimento, que consiste no prazo de 07 (sete) dias após a confirmação da matricula, 

ele será ́automaticamente excluído da promoção.   

  

4.2 O cancelamento solicitado após o prazo previsto no item 4.1 acima sera ́regulado de acordo 

com as disposições do TERMO DE ADESÃO.  

  

4.3 PARTICIPANTES menores, a partir de 16 (dezesseis) anos completos, deverão estar 

acompanhados dos respectivos representantes legais no ato da efetivação da matrícula na 



 

3 

unidade escolhida, devendo os mesmos estarem munidos de documentos que comprovem sua 

condição.  

  

4.4. Ao efetivar a adesão, o PARTICIPANTE tambeḿ devera ́observar o disposto no TERMO DE 

ADESÃO, conforme o caso, aleḿ das NORMAS DE UTILIZAÇÃO SELFIT, todos disponíveis no site: 

www.SELFITacademias.com.br 

 

4.5. Os benefícios, termos e condicõ̧es dos planos estão disponiv́eis para consulta na paǵina 

principal do site oficial da SELFIT e no link: “Normas de Utilização SELFIT”.  

   

4.6. Todas as informacõ̧es a respeito dos endereços das Unidades, preços praticados nas 

unidades e respectivas formas de pagamento estão disponíveis no site: 

www.SELFITacademias.com.br.  

  

4.7. Os preco̧s das taxas de adesão, mensalidades e taxa de manutencã̧o anual dos planos 

podem variar de uma unidade SELFIT para outra, os quais poderão ser consultados no site ou no 

balcão da unidade, estando sujeitos a alterações sem aviso prévio, a exclusivo critério da SELFIT.  

 

4.8. Não estão incluid́as no valor das mensalidades a taxa adesão e a taxa de manutencã̧o anual, 

estando isenta somente a cobrança da taxa de adesão, nos termos desta promoção.  

  

4.9. A isencã̧o objeto desta promoção não dara ́direito a qualquer outro desconto, abatimento,  

ou vantagem, aleḿ daqueles previstos no presente regulamento, sendo aplicav́eis as taxas de 

manutencã̧o anual e mensalidades previstas no respectivo plano escolhido pelo PARTICIPANTE, 

as quais serão cobradas por inteiro, bem como demais exigências nele contidas.  

 

5. VIGÊNCIA:  

 

5.1 A promoção “Projeto Verão 2017” terá ́ prazo de vigência de 06 de setembro a 25 de 

setembro de 2017, período durante o qual poderão ser realizadas matrículas pelos 

PARTICIPANTES.  

  

 

http://www.selfitacademias.com.br/
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6. CONDIÇÕES GERAIS:  

  

6.1 Alteracõ̧es: este regulamento poderá ́ser modificado e/ou a presente promoção suspensa 

ou cancelada, sem prev́io aviso, por motivo de forca̧ maior ou por qualquer outro motivo que 

esteja fora do controle da SELFIT, que comprometa a sua realizacã̧o, ou, ainda, prorrogada, nos 

termos de novo regulamento, inclusive com novas cláusulas.  

  

6.2 Gratuidade: a atribuição dos prêmios é gratuita, não cabendo qualquer ônus aos 

contemplados, nos limites previstos neste regulamento. A SELFIT não se responsabiliza por 

outras despesas que os premiados, porventura, venham a ter para usufruir dos prêmios;  

  

6.3 Desclassificacã̧o: Os participantes serão desclassificados automaticamente em caso de (i) 

fraude comprovada; ou (ii) impedimento previsto neste regulamento. A SELFIT se reserva o 

direito de desclassificar qualquer participante da promoção, conforme as normas internas da 

unidade participante e o termo de adesão, sem prejuiźo das demais hipóteses de 

desclassificacã̧o previstas neste regulamento. Serão automaticamente excluid́os os 

participantes que tentarem fraudar ou burlar as regras estabelecidas neste regulamento.  

  

6.3.1 O PARTICIPANTE se responsabiliza pelos dados fornecidos para a participacã̧o da 

promoção, inclusive com relacã̧o a eventuais danos a direitos de terceiros. Caso o PARTICIPANTE 

informe, no ato da inscricã̧o da promoção e/ou da matrićula, dados incorretos, tais como RG, 

CPF, e-mail e endereco̧ residencial, que impossibilitem sua identificacã̧o e contato, a matrićula 

sera ́invalidada, ele sera ́excluid́o da promoção.  

  

6.4. Outras promoções: A SELFIT se reserva o direito de realizar promocõ̧es paralelas e/ou 

vinculadas a esta, que distribuam prêmios ou brindes sem prev́io aviso, de acordo com as regras 

a serem estipuladas e previamente divulgadas.  

  

6.4.1. Esta promoção não e ́cumulativa com qualquer outra promocã̧o ja ́em andamento ou que 

venha a ser iniciada em data que coincida com o seu prazo de vigência, seja local ou nacional.  

  

6.5. Auditoria: a SELFIT se reserva o direito de realizar a auditoria para conferência dos dados 

dos participantes da presente promoção, do número de matrićulas efetivadas e de outras 

informações que ser tornem necessaŕias. Todas as matrićulas estão sujeitas à auditoria até  a 

data de 01 de outubro de 2017, podendo este prazo ser estendido caso a SELFIT julgue 

necessaŕio.   



 

5 

6.6. Não serão válidas as matrículas realizadas no periódo anterior ou posterior ao prazo de 

vigência desta promoção.  

  

6.7. É vedada a conversão do prêmio em dinheiro.  

  

6.8. Em hipótese alguma poderá ́ a SELFIT ser responsabilizada por: matrículas realizadas de 

forma incorreta; falhas de carat́er técnico de qualquer tipo e origem; problemas em rede de 

computadores, servidores e/ou provedores; problemas de hardware ou software; erro, 

interrupcã̧o ou falhas em transmissões ou operacõ̧es de dados de qualquer origem; falhas na 

transmissão de dados em razão de problemas técnicos ou de congestionamento de rede; queda 

de energia elétrica; acõ̧es de viŕus, bugs e hackers.  

  

6.9. Ao participar da promoção, o PARTICIPANTE autoriza a SELFIT, por prazo indeterminado e  

independentemente do pagamento de qualquer valor, a utilizar seu nome e imagem para 

promocã̧o da marca nas paǵinas oficiais da SELFIT na internet (site, facebook, blog, twitter e 

demais redes sociais que a SELFIT possua ou venha ter perfil) e em materiais impressos de cunho 

promocional ou institucional.  

  

6.10. Quaisquer pontos não abordados neste regulamento serão dirimidos pela SELFIT,  cujas 

decisões serão soberanas, irrevogav́eis e irrecorriv́eis. Eventuais dúvidas deverão ser 

encaminhadas por mensagem eletrônica para o seguinte endereco̧: 

https://www.selfitacademias.com.br/site/fale-conosco  

 

https://www.selfitacademias.com.br/site/fale-conosco

