
Regulamento da Promoção #CoachingFolia
Entre para o Bloco Eu sou Coach!

1 – Da Participação

1.1 Para participar da promoção é preciso adquirir uma formação junto ao 
IBC, de livre escolha. 

1.2 Só serão premiados os 100 primeiros clientes que realizarem o paga-
mento da formação, dentro do período da promoção conforme descrito nos 
itens 3.1 e 3.2 deste regulamento.

2 – Da Premiação

2.1 Ao adquirir uma formação e estar de acordo com o requisito descrito no 
item 1.2 deste regulamento, o cliente será premiado com 40% do valor investi-
do em crédito no IBC para realizar a compra de outra formação.

2.2 O crédito de 40% só poderá ser aplicado na compra de uma formação cujo 
valor seja acima de R$ 6.000,00.

3 – Dos Prazos

3.1 A promoção Coaching Folia é válida no período de 12/02/2016 a 29/02/2016.

3.2 Para ganhar o crédito de 40%, é preciso �nalizar o pagamento da formação 
até o dia 29/02/2016.

3.2.1 No caso de pagamento parcelado, será considerado como con�rmação de 
pagamento a transação no cartão de crédito através do sistema online do IBC 
ou o envio dos cheques para a Sede Administrativa do IBC - Goiânia.

3.3 O prêmio de 40% de crédito poderá ser utilizado no tempo máximo de 6 
meses, a contar da data do fechamento da compra.

4 – Considerações Finais

4.1 O prêmio não é válido para aplicação nas formações das seguintes cidades 
e estados: Passo Fundo, Caxias do Sul, Chapecó, Sergipe, Natal, Paraíba e 
Ceará. 

4.2 Caso o participante deseje adquirir os cursos de Pós-graduação e MBA, o 
prêmio de 40% será aplicado somente na primeira formação da grade. 

4.3 A promoção não é cumulativa com outras campanhas e/ou descontos.

4.4 Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regula-
mento serão apreciadas e decididas pela Equipe do Instituto Brasileiro de 
Coaching – IBC, sendo a sua decisão soberana e irrecorrível.

4.5 – O Instituto Brasileiro de Coaching – IBC, através de seus organizadores, se 
reserva o direito de alterar este regulamento sem a necessidade de aviso 
prévio.


