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REGULAMENTO – CAMPANHA REEBOK GOLDEN FRIEND 

 
 
Para participar da campanha Reebok Golden Friend, é necessário indicar amigos na 
recepção da academia. Se o amigo adquirir o plano Anual, o aluno ganha 10 (dez) dias 
a mais no plano e 10 pontos no ranking. Se o amigo adquirir o plano Gold, o aluno 
ganha 30 (trinta) dias a mais no plano e 30 pontos no ranking. Ao final da campanha, o 
aluno que tiver o maior número de pontos nesse período, ganhará um plano Gold. Em 
caso de empate, vence quem fez a primeira indicação. A campanha da unidade Cidade 
Jardim é independente da unidade Vila Olímpia. O resultado do ganhador de cada 
unidade será divulgado no dia 10/01/2018. 
 
Requisitos para participação dos alunos da Reebok Sports Club: 
 
1) Podem participar da campanha os alunos matriculados exclusivamente nos planos 
da Reebok Sports Club.   
 
2) Para participar da campanha, o amigo indicado não pode ser ex-aluno da Reebok 
com menos de 3 meses (90 dias) do término do plano. 
 
3) Caso, após a celebração do Instrumento Particular de Contrato de Aquisição do 
Plano Reebok Sports Club, o amigo indicado venha a cancelar o plano adquirido, o 
aluno que indicou o amigo perde automaticamente os respectivos dias acrescidos no 
plano, em função do cancelamento do plano pelo amigo indicado.   
 
4) A indicação tem que ser informada no momento da venda do plano e assinatura do 
contrato de aquisição do plano pelo amigo indicado, momento em que o crédito dos 
dias  serão acrescidos no plano do aluno que indicou. Não será possível incluir a 
indicação após o momento da venda. 
 
5) O período de vigência da campanha Reebok Golden Friend é de 12 de setembro de 
2017 a 30 de dezembro de 2017. 
 
7) O plano cortesia só pode ser ativado ou para o aluno que ganhou, ou para algum ex 
aluno há mais de 90 dias, ou novo aluno. Depois de ativado, o plano é pessoal e 
intransferível. 


