
 

 

 

1. As inscrições para revendas se iniciam no dia 18 de julho de 2016; 

2. A competição acontecerá de 1º de agosto a 30 de outubro de 2016; 

3. As três revendas que obtiverem a maior pontuação serão as ganhadoras; 

3.1. A revenda pode obter pontos com vendas de mensalidades habilitando os adicionais do 

Módulo Web na Nuvem ou do aplicativo do Academia.Net, Secullum Gateway e provas surpresa 

divulgadas através das redes sociais e e-mails encaminhados pela Secullum; 

3.1.1. Só serão contabilizadas as mensalidades VENDIDAS entre 1º de agosto e 30 de 
outubro de 2016; 
3.1.2. Cada mensalidade com o adicional do Módulo Web na Nuvem ou do aplicativo do 
Academia.Net deverá ter, no mínimo, seis meses de validade; 
3.1.3. Durante a competição, a Secullum informará aos participantes provas surpresa para 
acumular pontos; 
 

4. Toda pontuação gerada na olimpíada será também contabilizada para o plano amigo de vantagens; 

5. Premiação: Além do prêmio para o 1º, 2º e 3º lugar, os inscritos receberão um quadro de 

participação e um treinamento gratuito sobre os três serviços participantes da promoção. 

1º prêmio – Uma viagem (vale-viagem da CVC no valor de R$2000,00); 

2º prêmio – Notebook; 

3º prêmio – Tablet; 

6. A divulgação das revendas vencedoras ocorrerá no dia 7 de novembro através das nossas redes 

sociais e por e-mail; 

6.1. Em caso de empate na pontuação, os critérios de desempate são, respectivamente: 

 Quantidade de Ponto Secullum 4 - Módulo Web na Nuvem Mensalidade habilitados; 

 Quantidade de Academia.Net App Mensalidade habilitados; 

 Quantidade de contas do Secullum Gateway; 

 Quantidade de provas realizadas; 

 Quantidade de treinamentos voltados aos serviços WEB realizados no período; 
 

7. Qualquer identificação de tentativa de fraude, resultará na exclusão da revenda da Web Olimpíada 

e de futuras promoções da Secullum. 

8. Pontuação: 

Serviço Pontos 

Ponto Secullum 4 - Módulo Web na Nuvem Mensalidade 1,00 

Academia.Net App Mensalidade (requer licença do academia.net) 1,70 

Secullum Gateway (por conta utilizada) 0,25 

 

Boa Sorte! 


