
ADITIVO Nº 1 AO REGULAMENTO DA CAMPANHA  

“CAMPANHA PROMOCIONAL GARANTIA 1 MÊS YÁZIGI” 

 

Considerando que se encontra em vigência a Campanha “CAMPANHA PROMOCIONAL GARANTIA 

1 MÊS YÁZIGI” (“Campanha”), promovida pelas unidades franqueadas da rede YÁZIGI 

(“Realizadoras”). 

 

Considerando que as Realizadoras pretendem alterar o Regulamento da Campanha. 

  

Resolvem aditar o Regulamento da Campanha, nos termos abaixo: 

 

I – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 3.1. 

As Realizadoras resolvem, neste ato, alterar a subcláusula 3.1., que passará a ter a seguinte redação.  

 

“3.1. A Campanha tem por objetivo conceder garantia de devolução integral dos valores 

pagos pela taxa de matrícula, pelas mensalidades e pelo material didático (“Garantia”), 

para todos os novos alunos que se matricularem em quaisquer um dos cursos de ensino 

de idioma inglês YÁZIGI, indicados na cláusula 6.1 (“Curso“) em uma das Unidades 

Franqueadas YÁZIGI participantes (“Aluno Participante”), no período de vigência da 

presente Campanha, conforme estabelecido na cláusula 2.1., desde que todos os 

requisitos elencados abaixo tenham sido devidamente cumpridos: 

a) O Aluno Participante realize a rescisão contratual em até 1 (um) mês da data 

do início das aulas do Curso; 

b) O Aluno Participante tenha frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 

cento) nas aulas do Curso; 

c) O Aluno Participante tenha cumprido 100% (cem por cento) das atividades 

propostas e requeridas no Curso; 

d) O Aluno Participante tenha cumprido os demais requisitos previstos neste 

Regulamento.” 

 

II – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 5.3. 

As Realizadoras resolvem, neste ato, alterar a subcláusula 5.3., que passará a ter a seguinte redação.  

 

 “5.3. Exclusivamente para a presente Campanha, durante o período de pandemia do 

Coronavírus COVID-19, em virtude da publicação de diversos decretos em âmbito 

municipal, estadual e a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelecem 

medidas temporárias para restringir a circulação de pessoas, as aulas serão realizadas 

no formato online ao vivo. 

5.3.1. As aulas serão realizadas no formato online ao vivo até que seja possível a 

reabertura da Unidade Franqueada YÁZIGI, de acordo com os decretos municipais e 

estaduais.”  

 



III – DA RATIFICAÇÃO  

Ratifica-se, neste ato, as demais cláusulas, itens e subitens do Regulamento da Campanha que não 

foram expressamente alterados pelo presente instrumento. 

 

IV – DA CONSOLIDAÇÃO DO REGULAMENTO 

Em razão das alterações havidas, altera-se o Regulamento da Campanha que passa a vigorar com a 

redação consolidada a seguir: 

 

REGULAMENTO DA CAMPANHA  

“CAMPANHA PROMOCIONAL GARANTIA 1 MÊS YÁZIGI” 

   

A Campanha “CAMPANHA PROMOCIONAL GARANTIA 1 MÊS YÁZIGI”, promovida pelas unidades 

franqueadas da rede YÁZIGI (“Realizadoras”), será regida pelos termos do presente Regulamento.  

  

1. REALIZAÇÃO  

1.1. A Campanha “CAMPANHA PROMOCIONAL GARANTIA 1 MÊS YÁZIGI”, doravante designada 

Campanha, será realizada pelas unidades franqueadas YÁZIGI (“Realizadoras”) localizadas no 

território nacional, que tiverem interesse e aderirem à Campanha (“Escolas Participantes”). O rol de 

unidades franqueadas YÁZIGI participantes pode ser conferido no site 

https://www.yazigi.com.br/70anos/promocao (“Unidade Franqueada YÁZIGI”).  

 

2. PERÍODO DA CAMPANHA  

2.1. A Campanha será válida para matrículas realizadas dentro do período de 16/07/2020 e 19/09/2020.  

  

3. OBJETIVO DA CAMPANHA  

3.1. A Campanha tem por objetivo conceder garantia de devolução integral dos valores pagos pela taxa 

de matrícula, pelas mensalidades e pelo material didático (“Garantia”), para todos os novos alunos que 

se matricularem em quaisquer um dos cursos de ensino de idioma inglês YÁZIGI, indicados na cláusula 

6.1 (“Curso“) em uma das Unidades Franqueadas YÁZIGI participantes (“Aluno Participante”), no 

período de vigência da presente Campanha, conforme estabelecido na cláusula 2.1., desde que todos 

os requisitos elencados abaixo tenham sido devidamente cumpridos: 

a) O Aluno Participante realize a rescisão contratual em até 1 (um) mês da data do início das 

aulas do Curso; 

b) O Aluno Participante tenha frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nas aulas do 

Curso; 



c) O Aluno Participante tenha cumprido 100% (cem por cento) das atividades propostas e 

requeridas no Curso; 

d) O Aluno Participante tenha cumprido os demais requisitos previstos neste Regulamento. 

 

4. PARTICIPAÇÃO  

4.1. Estão habilitados para participar da presente Campanha todos os novos alunos, sendo entendido 

como novo aluno aquele que não leciona nenhum curso em uma das Unidades Franqueadas YÁZIGI 

participantes.  

4.1.1. A matrícula só poderá ser realizada por pessoa física, maior de idade, capaz, residente 

e domiciliada no território nacional, nos termos do Código Civil em vigor.  

4.1.2. O menor de idade poderá participar da presente Campanha desde que representado por 

seus responsáveis legais no ato da matrícula.  

4.2. Os colaboradores das Unidades Franqueadas participantes não poderão participar da Campanha. 

 

5. MECÂNICA DA CAMPANHA 

5.1. O Aluno Participante que quiser usufruir da Garantia estabelecida na cláusula 3 deverá efetuar a 

matrícula em um dos Cursos, perante uma das Unidades Franqueadas YÁZIGI participante e celebrar 

o Contrato de Prestação de Serviços de ensino de inglês dentro do prazo de vigência da presente 

Campanha, indicado na cláusula 2. 

5.2.O Participante que praticar ato ilegal, ilícito ou que atente contra os objetivos e regras gerais da 

Campanha e em específico deste Regulamento, bem como aqueles que não atendam quaisquer 

requisitos previstos no presente Regulamento não farão jus à Garantia. 

5.3. Exclusivamente para a presente Campanha, durante o período de pandemia do Coronavírus 

COVID-19, em virtude da publicação de diversos decretos em âmbito municipal, estadual e a Lei nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelecem medidas temporárias para restringir a circulação 

de pessoas, as aulas serão realizadas no formato online ao vivo. 

5.3.1. As aulas serão realizadas no formato online ao vivo até que seja possível a reabertura 

da Unidade Franqueada YÁZIGI, de acordo com os decretos municipais e estaduais. 

 

6. CURSOS DE INGLÊS 

6.1. Estão englobados na presente Campanha todos os Cursos de ensino do idioma Inglês YÁZIGI, em 

todos os níveis (adultos kids e teens) e módulos disponíveis nas Unidades Franqueadas YÁZIGI 

Realizadoras, nos dias e horários das turmas pré-existentes.  

 



7. DISPOSIÇÕES GERAIS  

7.1. Ao participar desta Campanha, o Participante declara, tacitamente, que está de acordo com todos 

os termos deste Regulamento. 

7.1.1. O Regulamento e Aditivos (se aplicável) estará à disposição dos interessados, por todo 

período de vigência da Campanha, no site https://www.yazigi.com.br/70anos/promocao. 

7.2. Toda e qualquer situação não prevista neste Regulamento, bem como eventuais casos omissos, 

serão decididos, exclusivamente, por uma comissão formada por 5 (cinco) Franqueados.  

7.3. Por se tratar de campanha por tempo limitado, as Realizadoras reservam-se no direito de alterar 

os termos do Regulamento, bem como interrompê-la, se necessário for, a qualquer momento, podendo 

ainda, entre outros, retirar, limitar, modificar ou cancelar quaisquer condições de participação, devendo 

veicular a informação aos Alunos Participantes. 

7.4. Havendo suspensão ou cancelamento da presente Campanha por caso fortuito ou força maior, não 

será devida qualquer indenização para os Alunos Participantes.  

7.5. A Garantia prevista para a presente Campanha é pessoal e intransferível. 

7.6. A presente Campanha não é cumulativa com outras promoções, descontos e campanhas. 

7.7. Fica eleito o foro da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo para dirimir todas as dúvidas ou 

controvérsias oriundas da interpretação, aplicação ou cumprimento das cláusulas contidas neste 

Regulamento.  

  

 REDE FRANQUEADA YÁZIGI PARTICIPANTE 

 


