
REGULAMENTO CAMPANHA 
 

PROJETO VERÃO PROGRID ÚNILOS 2022 
 
 
1. OBJETIVO  
1.1 A campanha Projeto Verão Progrid – Únilos 2022 tem como objetivo premiar (de acordo com o item 4 

deste regulamento) os 10 cooperados Únilos que mais realizarem cursos no Progrid EAD no período da 

campanha.  
 
2. VIGÊNCIA  
2.1 A campanha terá duração de 09/11/2022 até 12/12/2022.  
2.2 Se for de interesse da Cooperativa, a campanha poderá ser prorrogada por um novo período. 

 
3. PARTICIPANTES  
3.1 Podem participar da campanha todos os cooperados da Únilos, que estejam em dia com suas obrigações financeira 

com a cooperativa 

3.2 Para participar da campanha o cooperado deve se cadastrar ou ter cadastro ativo no site www.progrid.coop.br. O 

cadastro no site Progrid EAD é gratuito.  
3.3 Os colaboradores, diretores e membros do conselho não participam da campanha. 

 
4. CRITÉRIOS E PRÊMIOS  
4.1 O prêmio da campanha é um “kit praia Únilos”, composto por uma cadeira de praia e um guarda sol.   
4.2 Se for de interesse da Cooperativa, os brindes podem ser alterados mediante aviso prévio.  
4.3 As imagens do prêmio na divulgação da campanha, são ilustrativas. Podem haver variações de identidade visual e 

tamanho. 

4.4 O cooperado deve realizar ao menos três cursos no site do Progrid para que valide sua participação. 

a) O único curso obrigatório é o “Conhecendo a Únilos”.  

b) O cooperado que já realizou esse curso e foi aprovado, antes do período da campanha, não precisa refazer 

(mas não contabiliza como curso concluído). 

c) O cooperado que não concluiu o curso, precisa fazer para que valide sua participação. 

4.5 O ranking irá considerar, em ordem decrescente, o usuário que concluiu (com aprovação) mais cursos para o que 

realizou menos cursos. 

4.6 Serão premiados os 10 usuários/cooperados mais bem colocados (respeitando todos os outros itens desse 

regulamento) – ou seja, os que realizaram e foram aprovados em mais cursos. Cada um terá direito a um kit, descrito 

em 4.1. 

 

5. DIVULGAÇÃO RESULTADO  
5.1 O ranking dos 10 cooperados Únilos que mais realizaram cursos no Progrid EAD, dentro do período da campanha, 
será divulgado em nosso site até dia 16/12/2022.  
 
6. RETIRADA DA PREMIAÇÃO 
6.1 O cooperado premiado deverá retirar o prêmio em até 30 dias, em seu Posto de Atendimento, após o contato 

telefônico informando ser ganhador.  
6.2 É vedada a conversão do prêmio em dinheiro. 
6.3 Limitado um prêmio por CPF. 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
7.1 A participação no Movimento implica em aceitação total e irrestrita de todas ás cláusulas deste regulamento. 
7.2 Os cooperados participantes da campanha Projeto Verão Progrid Únilos 2022 concordam em:  

a) Aceitar os termos de uso de seus dados para contato; 
b) Assinar o termo de uso de imagem, para fins de divulgação, sem qualquer ônus para a Cooperativa; 
c) Que não haverá troca sobre o prêmio recebido, seja por dano ou qualidade do produto; 

d) Declara que leu o regulamento e está ciente de todos os critérios de participação.  
7.3 Os casos omissos ou quaisquer dúvidas referentes a campanha e a este Regulamento, serão resolvidos pela área 

de Relacionamento com o Cooperado da Únilos.  
. 

http://www.progrid.coop.br/

