SORTEIO DE CURSOS – CONVENÇÃO BRASIL 2018
REGULAMENTO

O presente regulamento estabelece as normas para o sorteio de 16 (dezesseis) vagas para cursos da
Convenção Brasil 2017 – 25ª edição, a ser realizada entre os dias 3 a 6 de maio de 2018, no Parque
Esportivo da PUCRS, localizado na Av. Ipiranga, 6690 – Prédio 81 – Porto Alegre/RS, e tem por objetivo
incentivar a atualização e aprimoramento dos profissionais e empresas da área de Educação Física.

1. PREMIAÇÃO
1.1 Serão disponibilizadas para sorteio 16 (dezesseis) vagas, distribuídas conforme especificação:

1.1.1 Duas (2) vagas para cada curso abaixo:
a) Fitness: 02 - Ginástica de Academia
Ministrante: Profº André Fernandes CREF 000013-G/RJ

b) Fitness: 12 - Treinamento Funcional para Cadeirantes
Ministrante: Profº Artur Hashimoto CREF 002703-G/SP

c) Wellness: 16 - NEW - Calistenia e Street Workout: Treino de Força com o Peso do Corpo
Ministrante: Profº Alfredo Domingos Deitos de Bermúdez CREF 025322-G/RS

d) Wellness: 22 - Pilates e Suas Múltiplas Formas no Mundo Contemporâneo
Ministrante: Profª Simone Geremia CREF 001628-G/RS

e) Esporte: 32 - Futsal: Desenvolvendo a Inteligência Tática
Ministrantes: Profº Rogério da Cunha Voser CREF 003584-G/RS e Profº João Gilberto Giusti CREF 000826-G/RS

f) Acqua: 42 - Natação: Da Iniciação a Alta Performance (Teórico e Prático)
Ministrante: Profº Daniel Geremia CREF 000867-G/RS

1.1.2 Uma (1) vaga para cada curso abaixo:
a) Fitness: 09 - Personal Training: Novas Técnicas & Estratégias de Treinamento
Ministrantes: Profº Jeferson Vianna CREF 000116-G/MG e Profº Leonardo Lima CREF 023984-G/SP

b) Wellness: 17 - Grupos Especiais: Prescrição do Treinamento e Controles de Cargas
Ministrante: Profº Leonardo Lima CREF 023984-G/SP

c) Wellness: 21 - NEW - Acrobacia: Uma Prática para Todos
Ministrante: Profº Alfredo Domingos Deitos de Bermúdez CREF 025322-G/RS

d) Esporte: 31 - Capacitação em Treinamento de Corrida
Ministrante: Profº Leonardo Lima CREF 023984-G/SP
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1.2 Os horários e outras informações sobre os cursos disponibilizados podem ser verificados no site da
organizadora do evento, pelo link http://www.convencaobrasil.com.br.
1.3 O prêmio é individual e intransferível, se refere somente à 25ª edição da Convenção Brasil Porto
Alegre/RS e em hipótese alguma poderá ser trocado por outro curso ou convertido em dinheiro.
1.4 Os ganhadores serão anunciados no perfil do CREF2/RS na rede social Facebook, e serão contatados
pelo Conselho por meio de mensagem de e-mail e/ou contato telefônico, e informados sobre os
procedimentos para a efetivação da matrícula no curso sorteado.

2. PARTICIPAÇÃO NO SORTEIO
2.1 Poderão participar do sorteio todos os Profissionais Registrados no CREF2/RS, com registro ativo e em
dia com suas obrigações estatutárias.
2.3 Não poderão participar do sorteio os Profissionais ligados ao CREF2/RS – conselheiros, funcionários e
membros de Comissões e Câmaras Técnicas.

3. SORTEIO
3.1 Para participar do sorteio, será necessário realizar inscrição no site do CREF2/RS (www.crefrs.org.br),
via formulário eletrônico de acordo com os pré-requisitos especificados no item 2 deste regulamento. Só
serão aceitos os formulários preenchidos de maneira correta e completa.
3.2. As inscrições para o sorteio de vagas serão abertas no dia 15 de maio de 2017, sendo encerradas às
23h59min do dia 17 de abril de 2018.
3.3 O candidato poderá se inscrever em todos os cursos que tiver interesse. No entanto, ao ser
contemplado com uma vaga em um curso, ele será automaticamente excluído dos próximos sorteios.
3.4 Serão realizados 16 (dezesseis) sorteios no dia 18 de abril de 2018.
3.6 Os sorteios serão realizados na sede do CREF2/RS, a partir de lista numerada com os nomes dos
inscritos aptos a participarem do sorteio. Somente terão acesso à lista, antes do sorteio, os funcionários do
Conselho. Quem realizará o sorteio do número, que será vinculado ao nome do vencedor, será o primeiro
profissional que for atendido na sede do CREF2/RS de Porto Alegre, no dia 18 de abril de 2018.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 Ao realizar sua inscrição para o sorteio, o participante manifesta sua total e incondicional aceitação a
este regulamento.
4.2 O CREF2/RS não se responsabiliza pela veracidade dos dados informados no momento da inscrição no
sorteio, e caso não seja possível contato com o vencedor ou não haja retorno do mesmo às tentativas de
contato por parte do CREF2/RS, em até 5 (cinco) dias úteis após a realização do sorteio, será realizado
novo sorteio da vaga, conforme este regulamento, no dia 27 de abril de 2018, sendo que este primeiro
sorteado perderá o direito de inscrição gratuita no curso.
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4.2 Em caso de desistência da vaga por parte de algum ganhador, será realizado novo sorteio no dia 27 de
abril de 2018.
4.3 Qualquer desobediência a um ou mais critérios definidos no presente regulamento, bem como
realização de fraude ou má fé comprovada, constituirá fundamento para desclassificação do participante.
4.4 Os participantes autorizam o CREF2/RS a fazer uso de seus nomes, vozes e imagens, sem qualquer
ônus, para divulgação deste sorteio e de seus resultados, em qualquer tipo de mídia institucional.
4.5 Todas as dúvidas e/ou questões surgidas do presente sorteio serão solucionadas pela Diretoria do
CREF2/RS.
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