
 

 

 
 

REGULAMENTO ANIVERSÁRIO PRIVILÈGE – TEMPORADA 2017 
  
1. INFORMAÇÕES GERAIS: A promoção de aniversário é um programa de fidelização desenvolvido pelo Grupo 
Privilège com objetivo de beneficiar clientes, durante a temporada 2017, em festas e eventos específicos dos 
clubs de JUIZ DE FORA e BÚZIOS. Ao se cadastrar, o solicitante, automaticamente, aceita os termos descritos 
abaixo como condições para participação.  
 
2. PARTICIPAÇÃO: 
 
2.1 O interessado em comemorar aniversário nos clubs de Búzios ou Juiz de Fora deve acessar o link 
www.privilegebrasil.com/aniversario, verificar a disponibilidade da promoção para a noite de interesse e 
preencher o formulário de cadastro com os dados pessoais, contatos, perfil do Facebook e estimativa de 
convidados, com um PRAZO MÍNIMO DE 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA DA DATA PRETENDIDA. 
 

2.1.1 Poderão participar pessoas com mais de 18 anos, residentes em território nacional, com data de 
aniversário entre sete dias antes ou depois da festa pretendida. 

 
2.1.2 AS SOLICITAÇÕES SERÃO OU NÃO APROVADAS PELA EQUIPE, seguindo o limite de contemplados 
por evento, outros critérios explícitos neste regulamento ou especificamente estabelecidos pela equipe 
Privilège da cada festa. 

 
2.1.3 A promoção é válida somente para os eventos disponíveis na área de aniversário do 
site www.privilegebrasil.com/aniversario. 

 
2.2 A equipe Privilège fará contato telefônico ou por e-mail, para comunicar a aprovação ou não da solicitação 
e orientar sobre os procedimentos cabíveis e envio da cópia do documento comprobatório de aniversário. É 
importante que todos os cadastrados aguardem o contato da equipe para a confirmação da solicitação até 48 
horas antes do evento. 
 
2.3 SOMENTE APÓS o contato de aprovação da equipe, o aniversariante poderá enviar uma listagem com os 
nomes dos convidados, com o MÍNIMO DE 10 NOMES, COM TELEFONE E EMAIL DE TODOS, além do 
aniversariante e acompanhante (que deverão ser devidamente identificados na listagem). O prazo para o 
envio da lista é de 24h antes do evento, conforme orientação a ser feita pela equipe Privilège. 
 



 

2.4  A equipe fará o envio dos ingressos, por email ou SMS, ao aniversariante na quantidade descrita na lista 
aprovada para que o próprio possa personalizar cada um deles. Apenas serão aceitos ingressos personalizados 
com nome e CPF do convidado, acompanhado de documento original e oficial de identidade com foto. Os 
ingressos que não forem personalizados até 21h da data do evento serão invalidados (*Exceto em casos de 
horário diferenciado do evento, para o qual o horário limite deverá ser consultado com a equipe). 
 
2.5 A participação na promoção de aniversário, não implica, para o aniversariante, acompanhante e 
convidados, quaisquer privilégios relativos a eventuais filas ou lotação do club (segundo a capacidade 
estabelecida). Em nenhuma hipótese será permitida a entrada de qualquer pessoa (aniversariante, 
acompanhante ou convidado) no club sem documento de identificação original e oficial com foto. 
 
3. BENEFÍCIOS  PRIVILÈGE BÚZIOS 
 

3.1 O aniversariante e um acompanhante terão direito à entrada VIP no club (ingresso cortesia de pista, 
sem cobrança de valor de entrada); 

 
3.2 Os convidados indicados na lista previamente enviada pelo aniversariante terão direito à entrada 
nos seguintes termos: PROMOCIONAL CONSUMAÇÃO TOTAL PARA MULHERES (valor integral descrito 
no ingresso como entrada a ser paga na portaria do club será convertido em crédito para consumo 
durante o evento) e PROMOCIONAL MEIA-CONSUMAÇÃO PARA HOMENS (metade do valor descrito no 
ingresso como entrada a ser paga na portaria do club será convertido em crédito para consumo durante 
o evento). 

 
 
 

4. BENEFÍCIOS  PRIVILÈGE JUIZ DE FORA 
 

4.1 O aniversariante e um acompanhante terão direito à entrada VIP no club (ingresso cortesia de pista, 
sem cobrança de valor de entrada); 

 
4.2 Os convidados indicados na lista previamente enviada pelo aniversariante terão direito à entrada 
nos seguintes termos: PROMOCIONAL CONSUMAÇÃO TOTAL PARA MULHERES (valor integral descrito 
no ingresso como entrada a ser paga na portaria do club será convertido em crédito para consumo 
durante o evento) e PROMOCIONAL MEIA-CONSUMAÇÃO PARA HOMENS (metade do valor descrito no 
ingresso como entrada a ser paga na portaria do club será convertido em crédito para consumo durante 
o evento). 
 
 
4.3 Aquele aniversariante que tiver o número de 15 (quinze) convidados ou mais presentes no club, 
receberá o crédito de R$100 (cem reais) para consumo durante o evento (não cumulativo para outro 
evento). O prêmio é pessoal, intransferível e não pode ser trocado, em nenhuma hipótese, por espécie 
financeira. A contagem será feita a partir das 2h. 
 

 
5. NORMAS GERAIS 
 
5.1 Os ingressos emitidos pela equipe são válidos ATÉ 1 HORA DA MANHÃ, ou horário descrito no ingresso, em 
caso de eventos específicos, sendo, portanto, condicionada a entrada do aniversariante e convidados até este 
horário. Após, aqueles que ainda não tiverem entrado no club perdem os benefícios. 



 

 
5.2 É imprescindível que todos os aniversariantes, acompanhantes e convidados estejam portando documento 
original/oficial de identidade com foto. 
 
5.3 A comemoração do aniversário também poderá ser escolhida para entrar na Privilège MAG, com fotos 
tiradas pelo fotógrafo Privilège ou pela imagem feita pelo próprio aniversariante e enviada à equipe. O 
processo de escolha cabe exclusivamente à equipe da Privilège MAG. Ao participar do programa de 
aniversário, o participante e convidados concordam e autorizam o uso de imagens eventualmente feitas no 
club durante a comemoração, nas publicações, peças publicitárias e divulgações do Grupo Privilège. 
 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Todos os beneficiários do programa de aniversário autorizam o uso de seus nomes, imagens e vozes quando 
da divulgação do aniversário, sem qualquer ônus para a Privilège por esta utilização. Ao se cadastrar, o cliente 
está ciente e concorda com as normas previstas neste regulamento. 
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