CAMPANHA TOP 100 SÓCIOS
1. Objetivos
A Campanha tem como objetivo:
a) Ampliar a captação de novos associados;
b) Envolver os associados na divulgação da Sociedade Ginástica Ijuí;
c) Conceder incentivo na forma de descontos aos associados veteranos e aos novos.

2. Dos critérios para participação
a) Poderá adquirir um título promocional qualquer pessoa maior de 18 anos de idade, sob
aprovação da Diretoria Executiva da Sogi;
b) Poderá participar do processo de indicação de novos associados o associado que estiver
adimplente com a Sociedade Ginástica Ijuí;

3. Das regras para aquisição de título
Para participar o novo associado precisa estar ciente das seguintes informações:
a) A Campanha tem um número máximo de 100 títulos ofertados;
b) A promoção implica o parcelamento das mensalidades que garantem 12 meses de associação
do novo associado;
c) O valor promocional é de 12 parcelas de R$ 208,00.
d) Será válido somente se o associado efetuar o pagamento via cartão de crédito e agendar os
pagamentos no período de 12 meses.
e) Para participar da promoção o novo associado deve ter em mãos RG, CPF, comprovante de
residência e demais documentos necessários para admissão no quadro social do clube no ato da
aquisição do título.

4. Do processo de indicação por um associado
Quando houver indicação de um amigo pelo associado o processo deverá seguir as seguintes
regras:

a) Os associados que estiverem de acordo com o disposto no item 2 deste regulamento poderão
indicar número ilimitado de amigos;
b) Os descontos não serão revertidos para moeda corrente;
c) A indicação deverá ocorrer no ato da aquisição do título patrimonial do amigo, juntamente
com o parcelamento das mensalidades que garantem 12 meses de associação do indicado;
d) Somente serão revertidas em desconto os títulos realmente efetivados, não fazendo jus a
este apenas a indicação de associação.
e) Será valido somente se o associado indicado/amigo efetuar o pagamento via cartão de crédito
e agendar os pagamentos no período de 12 meses.
f) Ao indicar um novo associado para a Sociedade Ginástica Ijuí, o associado indicante deve
orientar o amigo para que, no ato da aquisição tenha em mãos RG, CPF, comprovante de
residência e demais documentos necessários para admissão no quadro social do clube.

5. Do prazo da Campanha
A Campanha entrará em vigor no período de 17 de dezembro de 2018 até 17 de março de 2019
ou até atingir a venda de 100 novos títulos. A Campanha poderá ser prorrogada conforme o
clube julgar necessário.

6. Do desconto
A Sociedade Ginástica Ijuí se encarregará de conceder descontos aos associados que indicarem
um amigo, utilizando o seguinte critério:
a) Cada amigo indicado que efetivar a compra de um título patrimonial valerá um desconto de
uma mensalidade, que será descontada do sócio indicante no mês seguinte.

7. Disposições gerais
A participação nesta Campanha implica total conhecimento e aceitação deste regulamento.
Os participantes concordam com os termos constantes na campanha “Sócio Top 100”.
Serão excluídos da promoção os participantes que cometerem qualquer tipo de fraude
comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil.
A Sogi reserva-se no direito de decidir sobre qualquer ponto não especificado neste
regulamento, sendo sua decisão soberana e incontestável.
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