
REGULAMENTO 
Verão UNI-RN 

 
O presente Regulamento estabelece as regras de participação no “Cadastro Premiado”. 
A cadastro é gratuito e contempla todos os alunos do UNI-RN, além de alunos de outras 
instituições de ensino superior e alunos que tenham concluído Ensino Médio em 
2015/2016/2017. Observando-se o disposto neste regulamento. 
 
Os cadastrados na promoção ao comprarem um combo ou sanduíche no Pittsburg de 
Pirangi durante o período de 05/01 a 13/02/18, ganham automaticamente um Pitts 
Chicken ou Pitts Salada, que deve ser retirado exclusivamente na unidade Pittsburg 
Pirangi até o dia 13/02/2018. Após essa data, o contemplado não terá mais direito ao 
sanduíche gratuito. É válido somente 1 sanduíche gratuito por CPF. Na retirada do 
sanduíche, será necessária a apresentação do comprovante de cadastro na promoção e 
do seu CPF. 
 
A promoção só é válida para alunos que tenham concluído o Ensino Médio em 
2015/2016/2017 ou que sejam alunos do UNI-RN ou de outra instituição de ensino 
superior do Rio Grande do Norte. Para retirar o prêmio será necessário comprovar o 
vínculo com a instituição de ensino de origem. 
 
A promoção poderá ser encerrada ou prorrogada a qualquer momento pela UNI-RN. 
 
 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1.1. O usuário declara estar ciente de suas responsabilidades com relação às 
informações por ele fornecidas no seu cadastro, bem como com relação às informações 
referentes aos dados, sob as penas da lei. 
 
1.2. O usuário declara, também, sob as penas da lei, que possui capacidade jurídica para 
a aceitação do presente Regulamento – ao clicar no botão “participe” de envio do 
formulário, e que, na falta de capacidade, absoluta ou relativa, está representado e/ou 
assistido por seus pais, tutores, curadores, representantes legais, ou equivalentes, que 
respondem por seus atos. 
 
1.3. Ao aceitar o presente Regulamento – no botão de “participe” que envia o formulário 
– o Usuário declara que o leu e o compreendeu, na sua íntegra, inclusive com a 
possibilidade de dirimir quaisquer dúvidas junto à Instituição em relação ao seu teor, 
através de seus canais de atendimento, publicados no site: unirn.edu.br. 
 
1.4 O UNI-RN informa que manterá sob sigilo todas e quaisquer informações ou dados 
pessoais informados pelo Usuário no ato da inscrição realizada através deste site. 
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