
         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razão Social: UBINA E TOLEDO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA ME 

CNPJ: 26.504.056/0001-77 

Endereço: R. Esmeralda Graciliano dos Santos, 6. 

Bairro/Cidade/Estado/CEP: Centro / Ubatuba / SP / 116680-000 

Telefone:  12 3833-8666 

1- Esta é uma ação promocional que não envolve a distribuição 
gratuita de prêmios e/ou sorte entre os participantes e, 
portanto, isenta da obrigatoriedade de obtenção de 
autorização pela Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 
1º da Lei 5.768/71 e do art. 1° do Decreto 70.951/72. 

 

2- Esta é uma ação promocional que deverá ser estendida para 
os atuais alunos já matriculados. 

 
3- A participação na ação promocional “Experience Fisk” é 

aberta a todos os interessados, residentes e domiciliados em 
todo o território nacional. Esta promoção será válida também 
para atuais alunos que participarem em um segundo curso 
oferecido pela Fisk, conforme itens 3 e 4 abaixo, exceto para 
os cursos personalizados. 

 
4- Durante o período promocional os interessados receberão 

um material didático para acompanhamento das aulas 
(material degustação), porém, não terão acesso ao Cyber 
FISK. 
 

5- A promoção consiste em oferecer duas semanas gratuitas no 
curso de inglês, durante o período promocional, desde que 
disponível na unidade Fisk. Os horários, dias e cursos 
disponíveis serão informados pela própria unidade de acordo 
com a sua disponibilidade e  não inclui desconto no material. 

 
6- As dúvidas e situações não previstas neste regulamento serão 

decididas pela unidade e cuja decisão será sempre baseada 
na legislação em vigor e mais especificamente no Código de 
Defesa do Consumidor. 

 

     
7- O interessado/aluno menor de idade deverá estar 

representado/assistido por seus pais e/ou responsáveis legais, 
no ato da inscrição. 
 

8- Eventual alteração deste regulamento ou mudança na forma 
original da promoção é de exclusiva responsabilidade da 
unidade, que deverá cumprir rigorosamente a legislação 
pertinente e obter as autorizações necessárias. 

 
9- A simples participação nesta ação promocional de incentivo 

implica no total conhecimento e aceitação irrestrita deste 
regulamento. 

 
10- Esta promoção não é cumulativa com nenhuma outra. 

 
 

11- Para mais informações, é necessário entrar em contato com o 
serviço de atendimento ao consumidor da unidade por e-mail, 
contato@fiskubatuba.com.br, ou pelo telefone (12) 3833-
8666. 
 
 

12- Esta promoção, assim como este regulamento, são válidos 
apenas para a unidade Fisk de Ubatuba-SP. 
 
 

13- O benefício ora oferecido não poderá ser trocado por dinheiro 
ou por qualquer outro produto, tampouco transferido a 
terceiros, sendo, portanto, de caráter individual e 
intransferível. 

 

 

 

 

Realizará a promoção “Experience Fisk” no período de 01/12/ 2016 a 01/04/ 2017, nos seguintes termos e condições: 

 


