
PROMOÇÃO SUPER KIT COACHING PARA INSCRIÇÕES NO PSC

1 – Da Parcipação:

1.1– Para concorrer aos prêmios descritos no item 2.1 deste regulamento, os parcipantes deverão residir 
no Brasil. 

1.2 – 1.2 – Para ganhar o Super Kit Coaching, é preciso adquirir do Instuto Brasileiro de Coaching-IBC a 
formação Professional & Self Coaching - PSC, finalizar o pagamento dentro do mês de outubro e novembro 
de 2014 e ser incluído na promoção pelo Consultor responsável pelo atendimento ao cliente, sendo que 
cada Consultor terá uma cota de 10 kit’s para presentear até 10 clientes, os três itens precisam ser 
atendidos: 1) Adquirir o PSC em 15/10 a 30/11/2014, 2) finalizar o pagamento até novembro/2014, 3) ser 
incluído na promoção pelo Consultor.

OObservação: No caso de pagamento parcelado, será considerado como confirmação de pagamento a 
transação no cartão de crédito através do sistema de pagamento online do IBC e CIELO ou o envio dos 
cheques para a Sede Administrava do IBC.

1.3– Caso algum parcipante esteja em desacordo aos critérios descritos no item 1.1 deste regulamento e 
deste regulamento todo em geral, será desclassificado.

2 – Da Premiação:

2.1 – O Super Kit Coaching Contém:

•• Box Self Coaching no valor de R$ 799,90;
• Livro O Poder do Coaching – Ferramentas, Foco e Resultados no valor de R$ 69,90;
• Livro Coaching – Desenvolvendo Pessoas e Acelerando Resultados no valor de R$ 69,90;
• Livro Os Segredos do Coaching no valor de R$ 69,90;
• 01 Palestra: Inteligências Emocionais e Coaching - Shayne Tracy Ph.D. no valor de R$ 170,90;
• 01 Palestra: As origens e as raízes do Coaching - Vikki Brock Ph.D. no valor de R$ 170,90;
• 01 Palestra: Neurociências e Coaching - Dr. Rogério Fraga M.D. no valor de R$ 170,90.

TTotal: R$ 1522,30 (em produtos) 

2.2 – A promoção é válida somente para inscrições efevadas dentro até 30 de novembro de 2014. Em 
caso de pagamento parcelado, é necessário finalizar a inscrição do PSC através de cartão de crédito ou 
envio de cheque à sede do Instuto Brasileiro de Coaching – IBC. 

2.3– Os 2.3– Os ganhadores receberão orientações via e-mail da empresa responsável pela promoção. O prêmio 
será enviado sem custo algum para o endereço de cada ganhador em até 35 dias após a confirmação do 
pagamento, no caso de pagamento parcelado, será considerado como confirmação de pagamento a 
transação no cartão de crédito através do sistema de pagamento online do IBC e CIELO ou o envio dos 
cheques para a Sede Administrava do IBC.

2.4– O prêmio é pessoal e intransferível. Em nenhuma hipótese o premiado poderá receber o valor do 
prêmio em dinheiro ou realizar algum po de troca. 

3 – Dos P3 – Dos Prazos:

3.1 – A promoção terá a duração de 15/10/2014 à 30/11/2014 

3.2 – Os ganhadores receberão no endereço da ficha de cadastro o Super Kit Coaching no prazo máximo 
de até 35 dias após a confirmação do pagamento. 

3.3 – As pale3.3 – As palestras online: Inteligências Emocionais e Coaching - Shayne Tracy Ph.D., As origens e as raízes 
do Coaching - Vikki Brock Ph.D e Neurociências e Coaching - Dr. Rogério Fraga M.D., ficarão disponíveis 
durante 30 dias com login e senha em ambiente restrito, exclusivamente para aqueles que forem 
agraciados com o Super Kit Coaching.


