
REGULAMENTO DA CAMPANHA PROMOCIONAL 
“PROMO 277” 

 
 

A campanha promocional “PROMO 277”, promovido pela rede franqueada WIZARD by Pearson 
(“Realizadora”) será regido pelos termos do presente Regulamento.  
 
1. Realização  
1.1. A campanha promocional “PROMO 277”, doravante designada Campanha, será realizada 
pelas unidades franqueadas WIZARD by Pearson (“Realizadora”) localizadas no território 
brasileiro, que tiverem interesse e aderirem à Campanha (“Escolas Participantes”). As Escolas 
Participantes estarão listadas no site https://www.wizard.com.br/promocoes/promo-277.  
 
2. Período da Campanha  
2.1. A Campanha terá validade para matrículas realizadas entre 19/04/2021 a 31/05/2021.  
 
3. Objetivo da Campanha  
3.1. A Campanha tem por objetivo conceder o preço estabelecido no item 6.3 (“Preço 
Promocional”), para todos os novos alunos que se matricularem em quaisquer um dos cursos 
de ensino de idiomas inglês, indicados no item 6.1 (“Curso”), em uma das Unidades Franqueadas 
WIZARD by Pearson participantes, durante o período de vigência da presente Campanha, desde 
que todos os requisitos previstos neste Regulamento sejam devidamente cumpridos.  
 
 
4. Participação  
4.1. Estão habilitados a participar da Campanha todos os novos alunos, sendo entendido como 
novo aluno aquele que não frequenta nenhum curso de ensino de idiomas inglês em qualquer 
uma das Unidades Franqueadas WIZARD by Pearson participantes, que efetuarem matrículas 
em um dos Cursos indicados no item 6.1, pelo prazo de um ano, no período de vigência da 
presente Campanha indicado no item 2 (“Participante”).  
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 Participante menor de idade poderá participar da presente Campanha desde que 
representado por seus responsáveis legais no ato da matrícula.  
 
5. Mecânica da Campanha 
5.1. O Participante que quiser usufruir do Preço Promocional estabelecido no item 6.3 deverá 
efetuar a matrícula em um dos Cursos, perante uma das Unidades Franqueadas WIZARD by 
Pearson e celebrar o Contrato de Prestação de Serviços de ensino de inglês. 
5.2. O Preço Promocional ora praticado é exclusivo para a Campanha, não sendo aplicável para 
eventuais rematrículas realizadas ao término do primeiro ano do Curso. 
5.3. O Participante que praticar ato ilegal, ilícito ou que atente contra as 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 ao Preço Promocional. 
 
 
6. Dos Cursos 
6.1. Estão englobados na presente Campanha os Cursos de ensino do idioma Inglês: 

• W2 (adultos); 

• T2 (teens). 
6.2. A Campanha não é válida para: 

• Outros idiomas; 



• Níveis Kids; 

• Níveis Intermediários ou Avançados de Inglês; 

• Turmas de valor Promocional Wizard ON. 
 
6.3. Para os Cursos indicados no item 6.1, o Participante pagará, para um ano de curso, o valor 
total de R$ 3.601,00 (três mil, seiscentos e um reais), que poderá ser pago de forma parcelada, 
em 13 (treze) parcelas iguais, mensais e sucessivas no valor de R$ 277,00 (duzentos e setenta e 
sete reais), cada uma. 
6.4. O valor do Material Didático está incluído no valor das parcelas definidas no item 6.3 acima. 
6.4.1. Em caso de rescisão contratual, o valor do material didático deverá ser integralmente pago 
pelo Participante. 
6.5. O Preço Promocional não engloba a Wiz.pen, sendo que, caso haja interesse na aquisição, 
pelo Participante, este poderá fazê-lo diretamente na Escola Participante. 
6.6. O Participante deverá consultar horários e turmas disponíveis com a Unidade Franqueada 
Participante. 
 
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) estarão à disposição dos interessados, por todo 

período de vigência da Campanha, no site https://www.wizard.com.br/promocoes/promo-277. 

7.2. Toda e qualquer situação não prevista neste Regulamento, bem como eventuais casos 
omissos, serão decididos, exclusivamente, pela Realizadora, através de comissão formada por 5 
(cinco) Franqueados.  
7.3. A Realizadora reserva-se no direito de alterar os termos do Regulamento, a qualquer 
momento mediante prévio aviso, podendo ainda, entre outros, retirar, limitar, modificar ou 
cancelar quaisquer condições de participação, devendo veicular a informação ao Participante. 
7.4. Havendo suspensão ou cancelamento da presente Campanha por caso fortuito ou força 
maior, não será devida nenhuma indenização para o Participante.  
7.5. Cada Participante terá direito a apenas 1 (uma) condição de Preço Promocional por 
matrícula realizada no período de vigência deste Regulamento.  
7.6. O benefício previsto para a presente Campanha é pessoal, intransferível e não será, em 
nenhuma hipótese, substituído por valores em dinheiro. 
7.7. A presente Campanha não é cumulativa com outras promoções, descontos e campanhas. 
7.8. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo para dirimir as questões 
que eventualmente se originem deste Regulamento.  
 
 
 

REDE FRANQUEADA WIZARD BY PEARSON 
 


