PROMOÇÃO ESPECIAL
SEMANA DOS NAMORADOS
1. OBJETIVO
Esta seção do regulamento abrange as regras referente aos valores promocionais para
aquisição da Universidade Atom, produto participante da Promoção ESPECIAL SEMANA DOS
NAMORADOS da ATOM TRADERS S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
23.994.857/0001-70, com sede na Rua Messias Pereira de Paula, 333 – Jd Pires de Mello,
Sorocaba/SP controlada da ATOM PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, inscrita no
CNPJ sob nº 00.359.742/0001 08, ambas neste instrumento doravante denominadas
“ATOM”.

2. REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
I. É permitida a participação de todo e qualquer candidato, pessoa física, maior de 18
(dezoito) anos de idade, que preencha as condições de participação estabelecidas neste
regulamento. Em caso de participantes menores de idade, o cadastro deverá ser realizado
em nome de um responsável maior de 18 (dezoito) anos.
II. Os traders interessados estão cientes que somente as compras de Universidade Atom
online e Presencial que forem adquiridas a partir das 17h00 do dia 05/06/2019 até as 23h59
do dia 12/06/2019, estarão enquadradas nas regras promocionais da Promoção ESPECIAL
SEMANA DOS NAMORADOS.
III. Para participar, o Trader deverá acessar o site https://atomeducacional.com.br,
selecionar o curso de interesse entre Universidade Atom Online ou Presencial, escolher a
opção de pagamento e concluir.
IV. Após a confirmação do pagamento o trader receberá um formulário onde deve indicar a
pessoa que ganhará como cortesia o mesmo curso adquirido por ele.
V. Os participantes que adquirirem a UNIVERSIDADE ATOM PRESENCIAL, além de
ganharem a outra universidade como cortesia para outra pessoa, também ganharão uma
garrafa de espumante da franquia escolhida pelo participante para a realização do curso.
VI. Os participantes estão cientes que a promoção contempla tão somente a disponibilização de
um curso igual ao que foi adquirido pelo trader à outra pessoa, com outro CPF, não podendo tal
cortesia ser convertida em crédito para aquisição de outros cursos para si ou outrem.
VII. A Universidade Atom possui suas regras específicas quanto à disponibilização de
conteúdo e acessos, portanto, tais regras sobre prazo de liberação, o que acompanha o curso
e demais informações devem ser consultadas no regulamento geral da Atom disponível no
site www.atomeducacional.com.br, sessões UNIVERSIDADE ATOM - Online e
UNIVERSIDADE ATOM - Presencial.

REGRAS GERAIS
(Aplicam-se a todos os produtos e cursos ATOM)
I. O participante é responsável pela leitura dos termos de uso e concorda com eles de antemão
através da compra de qualquer curso ou plano.
II. O Trader declara- se ciente de que a senha de utilização dos sistemas eletrônicos é de seu uso
exclusivo, pessoal e intransferível e deverá manter em absoluto sigilo a senha e a assinatura
eletrônica, responsabilizando-se pela sua cessão a terceiros, bem como zelar para que ninguém
acesse seu terminal a qualquer tempo, sendo o Trader responsável por todas e qualquer
operações realizadas pelo seu usuário.
III. O Trader concorda que o acesso ao sistema de envio de ordens via simulador e/ou
plataforma poderá sofrer interrupções e que poderá haver momentos em que ele não poderá
acessá-lo, eximindo expressamente a ATOM de qualquer responsabilidade. Em nenhuma
hipótese, e em nenhuma circunstância, a ATOM poderá ser responsabilizada por danos e/ou
obrigada ao pagamento de indenizações ou reembolsos de qualquer espécie e sob quaisquer
títulos, decorrentes da impossibilidade de acesso ou da interrupção do acesso ao sistema de
envio de ordens via simulador e/ou plataforma, ou, ainda, de seu desempenho inadequado.
IV. O participante expressamente neste ato, também isentará de responsabilidade à ATOM por
qualquer problema de ordem de estrutura (como falta de energia elétrica), ou de inexecução,
oriunda de sistemas, sinais da B3, ou qualquer outra dificuldade técnica que o participante
venha a ter.
V. Em caso de problemas de acesso ao simulador e/ou plataforma por qualquer que seja o
motivo, não existirá possibilidade de envio de ordens via e mail, telefone ou qualquer outro
meio que não seja via o próprio simulador e/ou plataforma. Neste caso o Trader ficará
inabilitado de realizar operações e desde já isenta a ATOM de qualquer responsabilidade.
VI. Ao concordar com este Regulamento, o trader declara-se ciente que, em hipótese alguma,
será entregue a nenhum participante qualquer premiação em espécie ou em bens. Todos os
valores citados se tratam, tão-somente, do limite a ser utilizado para operações no mercado
financeiro sob supervisão e controles de risco impostos pela ATOM.
VII. A ATOM não será responsável por quaisquer danos sejam eles indiretos, acidentais,
incidentais, especiais, punitivos, exemplares ou consequentes da participação da avaliação do
Simulador da ATOM (inclusive, sem limitações, lucros cessantes, interrupção de negócios, perda
de informações de negócios, ou qualquer outra perda pecuniária em conexão com os serviços ou
qualquer produto eventualmente fornecido pela ATOM).
VIII. Todos os cursos e materiais da Atom estão protegidos pelas leis de direito autorais.
Nenhuma parte dos mesmos podem ser copiados, reproduzidos, distribuídos, re-publicados,
apresentados, anunciados ou transmitidos de nenhuma maneira ou por nenhum meio, incluindo,
mas não limitado a, meios eletrônicos, mecânicos, de fotocópia, de gravação ou de qualquer
outra índole, sem a permissão prévia por escrito da ATOM S.A.

