
  

 
The Game Awards Manaós Tech – 2023 

 
Ao aderir aos termos deste regulamento o participante ingressará na promoção “The Game Awards Manaós Tech 
- 2023”. Veja o regulamento abaixo:  
  
Esta é uma promoção realizada pela MANAOS TECH TECNOLOGIA LTDA., doravante denominada Manaós Tech; 

situada na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, à Rua Wilson Castro, Bairro Parque 10 de Novembro; e inscrita 

no CNPJ sob o n° 26.451.653/0001-80. 

 
1 – Modalidade da promoção: pontuação, mediante assiduidade de pagamento de mensalidades. 

2 – Período: Poderão participar da promoção TODOS os alunos com matrículas ativas na Manaós Tech até a data 
de 28/02/23. 

3 – Data e local da divulgação: A divulgação será realizada no dia 01/03/2023, pelas redes sociais da Manaós 
Tech. 

4 – Critérios da participação: Poderão participar da promoção os alunos que estiverem com as mensalidades, 
inclusive a referente ao mês da divulgação, em dia. As pontuações para participação na promoção são: 

Pontuação Atividade 

30 Matrícula nas turmas 2023 

1 Repostagem do Instagram e marcando a Manaós Tech no Stories 

3 Postagem Original divulgando e marcando a Manaós Tech no Stories ou no Feed 

20 Indicação que resulte em Matrícula nas turmas 2023 

10 Participação da Colônia de Férias 2023 

 

• Limite de postagens diárias: 2; 

• Forma de comprovação das postagens: Envio do print no dia da postagem para o whatsapp de atendimento 
da escola (98121-0730 ou 99103-8067). 

5 – Descrição dos prêmios: 

1. Mini Drone Eachine E013 + Óculos Fpv Eachine Vr007 Pro; 

2. Combo gamer pichau netuno 4x1, rainbow, teclado abnt2, mouse 8000dpi, mousepad medio, headset 

drivers 50mm; 

3. Kit Robô 13 Em 1 Energia Solar. 

 

6 – Considerações Gerais: 

• Fica reservado à Manaós Tech o direito de averiguar, a qualquer momento, o cumprimento deste 

regulamento, podendo adotar as medidas que entenderem necessárias para fazer cessar eventuais 

irregularidades. 

• Os casos omissos e as situações não previstas neste regulamento serão resolvidos pela Manaós Tech, 

sempre com bom senso e equidade na solução dos impasses. 

 

Manaus, 12 de dezembro de 2022 
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