
Regulamento da Promoção “Bilíngue o Ano todo – pais de não alunos”

PROMOTORA

1.1 Jack and Jill School SS Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 45.233.129/0001-88, com
sede na Rua Marechal Deodoro, nº 1744 – Ribeirão Preto – SP, CEP 14025-386,
doravante denominada PROMOTORA.

2. PARTICIPANTES DA PROMOÇÃO
2.1 Podem participar desta promoção pessoas físicas, residentes e domiciliadas na

cidade de Ribeirão Preto.
2.2 Não podem participar desta promoção qualquer pessoa ou funcionário de

organização que esteja, direta ou indiretamente, envolvida em qualquer aspecto
desta promoção.

2.3 Os participantes devem se enquadrar na seguinte categoria para poderem
participar da promoção: pais que tenham filhos não matriculados na Jack and Jill,
entre 5 e 15 anos e que tenham interesse em participar da promoção.

2.4 A verificação do disposto no item acima é de responsabilidade da PROMOTORA.
2.5 Esta promoção terá vigência na cidade de Ribeirão Preto.

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DA PROMOÇÃO:
3.1 Os interessados em participar desta campanha deverão, durante o período de

participação, aceitar as condições da campanha nos termos deste regulamento.
3.1.1 Ao aceitar as condições do regulamento, o participante declara e garante

que todas as informações prestadas em razão da sua participação são
verdadeiras.

3.2 Para participar é necessário seguir as regras da campanha, de acordo com os
passos citados abaixo:
3.2.1 Passo 1: Fazer o preenchimento dos dados solicitados através do domínio:

https://jackandjill.com.br/bolsa-integral/
3.2.2 Passo 2: o preenchimento poderá ser realizado até o dia 22/11/2021.

3.3 O sorteio do ganhador será realizado no dia 24/11/2021.

4. PRAZOS DA CAMPANHA
4.1 Período da campanha: 03/11/2021 a 24/11/2021.
4.2 O vencedor será anunciado no dia 24/11/2021.

5. DEFINIÇÃO DOS GANHADORES
5.1 A definição do ganhador será feita de acordo com o resultado do sorteio realizado

pela Jack and Jill no dia 24/11/2021.
5.2 O vencedor será anunciado ao vivo no mesmo dia do sorteio.

6. DA PREMIAÇÃO
6.1 A premiação total da campanha “Bilíngue o Ano Todo” será de 1 bolsa integral.
6.2 A bolsa será válida apenas para o ano de 2022 e no prêmio não estão inclusos os

materiais utilizados, sendo de responsabilidade do ganhador efetuar a compra
destes instrumentos.



7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E ENTREGA DOS PRÊMIOS
7.1 O vencedor será anunciado no dia 24/11/2021, ao vivo.
7.2 A Jack and Jill entrará em contato via telefone com o vencedor para anunciar o

resultado final, e também para pegar as informações para disponibilização do
prêmio.
7.2.1 Caso a Jack and Jill não consiga entrar em contato pelos meios possíveis

com o responsável até o dia 04/12/2021, automaticamente o participante
perderá seu prêmio.

7.2.1.1 No caso mencionado no item 7.2.1, a premiação do participante não
será repassada a nenhum outro participante.

8. RESPONSABILIDADE SOCIAL
8.1 A Jack and Jill irá se utilizar da campanha como meio de contribuição com a

comunidade de Ribeirão Preto – SP.
8.1.1 A Jack and Jill doará alimentos para o Instituto Crescer Cidadão. Quanto

mais participantes no sorteio da bolsa integral, maior será a quantidade de
alimentos doados.

8.2 A instituição Instituto Crescer Cidadão possui sede no endereço Rua Capitão Luiz
Rufo, nº39 – Ribeirão Preto, inscrita sob o estatuto CNPJ – 07.524.133/0001-06 e
IM – 12158601.

8.3 A doação será feita em dia e horário a ser combinado entre os parceiros Jack and
Jill e o Instituto Crescer Cidadão, com prazo máximo para efetivação da ação de 15
dias após o término da campanha.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 Caso qualquer dos prêmios não seja reclamado no prazo máximo de 04/12/2021, o

contemplado perderá o direito ao prêmio.
9.2 Os participantes serão excluídos automaticamente da campanha em caso de

tentativa de fraude ou fraude comprovada, podendo ainda responder por crime de
falsidade ideológica ou documental.

9.3 Caso não se verifique a veracidade das informações, o contemplado será
eliminado.

9.4 A PROMOTORA não se responsabilizará por eventuais prejuízos que os
Participantes venham a sofrer em decorrência da campanha, oriundos de fatos
alheios à PROMOTORA.

9.5 O regulamento da campanha será disponibilizado no site
https://jackandjill.com.br/bolsa-integral/ e a participação nesta campanha
caracteriza a aceitação pelo participante de todos os termos e condições descritos
neste regulamento.

9.6 Fica, desde já, eleito o foro de Ribeirão Preto para solução de quaisquer questões
referentes ao regulamento desta campanha.


