
REGULAMENTO DA MASTER CLASS 

1 O EVENTO 

1.1 A Master Class “Como Transformar seu Esporte Predileto em Estilo de Vida, sem se 
Preocupar com as Contas no Final do Mês” é um evento cultural e educacional composto 
por uma palestra online de educação em Inteligência Financeira voltado para atletas 
amadores e profissionais; 

1.2 O acesso à Master Class é feito através do link da sala de aula virtual, enviado ao participante 
por e-mail e/ou para o número de celular cadastrado no ato da inscrição através de sms ou 
whatsapp, mediante a confirmação de pagamento do ingresso; 
 

2 OBJETIVOS 

2.1 A Master Class “Como Transformar seu Esporte Predileto em Estilo de Vida, sem se 
Preocupar com as Contas no Final do Mês” tem o objetivo de educar para o desenvolvimento de 
hábitos financeiros saudáveis que auxiliem atletas amadores e profissionais a viver todo o 
potencial de estilo e qualidade de vida que o esporte e a atividade física pode proporcionar com 
relação a saúde, entretenimento, cultura e lazer; 

 
3 DATA E LOCAL 

 
3.1 A Master Class “Como Transformar seu Esporte Predileto em Estilo de Vida, sem se 

Preocupar com as Contas no Final do Mês” acontecerá no dia 23 de agosto de 2019, às 
20h00 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo em ambiente virtual para todo o Brasil 
e exterior através do link de acesso do participante; 

3.2 A Organização poderá, a seu exclusivo critério, alterar os locais, datas, conteúdos e horários 
da Master Class, em casos de força maior, mediante comunicação prévia aos participantes 
e retificação do presente regulamento; 
 

4 A ORGANIZAÇÃO 

3.1 A Master Class “Como Transformar seu Esporte Predileto em Estilo de Vida, sem se 
Preocupar com as Contas no Final do Mês” é propriedade da TSM Sports Consultoria 
Esportiva Ltda., subproduto do Corredor Milionário Escola de Empreendedorismo e 
Finanças, sendo esse um dos produtos do guarda-chuva de serviços da empresa; 

5 PROGRAMAÇÃO 
 

5.1 A Master Class “Como Transformar seu Esporte Predileto em Estilo de Vida, sem se 
Preocupar com as Contas no Final do Mês” ocorrerá impreterivelmente de forma AO VIVO 
às 20h00 do horário de Brasília, do dia 23 de agosto de 2019; 

5.2 O PARTICIPANTE será avisado pelos canais de e-mail, sms e/ou whatsapp nos dias que 
antecedem o evento, sobre a agenda e as regras de acesso do ambiente virtual; 

5.3 No período de pré-evento, o PARTICIPANTE receberá notificações lembretes com uma 
semana, 3 dias, 1 dia, 5 horas, 1 hora, 30 e 10 minutos antes do evento, respectivamente, 
acompanhados do link de acesso a sala virtual onde ocorrerá a Master Class; 

5.4 Durante a Master Class, o PARTICIPANTE poderá enviar comentários e perguntas AO VIVO 
ao palestrante, que responderá as questões em período reservado às respostas após a 
apresentação do conteúdo principal; 

5.5 A ORGANIZAÇÃO liberará a gravação da Master Class ao vivo, até 3 dias uteis após a 
realização do evento, para que sirva tanto como ferramenta de estudo e revisão, quanto 
como reprise para os que não conseguirem estar presentes ao vivo no horário da aula; 

5.6 A ORGANIZAÇÃO tem até 3 dias uteis após a Marter Class para liberar os BÔNUS 
oferecidos aos participantes, que serão enviados por e-mail, sms, e/ou whatsapp 
cadastrados no ato da inscrição; 
 



6 ACESSO À MASTER CLASS 
 

6.1 O acesso à Master Class “Como Transformar seu Esporte Predileto em Estilo de Vida, sem 
se Preocupar com as Contas no Final do Mês” será feito através de link exclusivo de entrada 
na sala virtual; 

6.2 O link de acesso será enviado ao e-mail cadastrado no ato da inscrição, ou via sms e/ou 
whatsapp, após a confirmação de pagamento da inscrição; 

6.3 O acesso à Master Class pode ser feito de qualquer local do Brasil e do Exterior, desde que 
o participante tenha um ponto de internet padrão; 

6.4 A Master Class pode ser assistida através de qualquer dispositivo de acesso à internet como 
desktops, tablets e celulares; 
 

7 OS BÔNUS 

7.1 Ao se inscrever no evento você garante o acesso a Master Class e mais 4 (quatro) produtos 
BÔNUS conforme segue: 

BÔNUS 1: Gravação da Master Class para revisar e rever o conteúdo quantas vezes quiser; 

BÔNUS 2: Versão Digital do Livro "O Corredor Milionário - Como Transformar seu Esporte 
Predileto em Estilo de Vida, sem se Preocupar com as Contas no Final do Mês!" que deu origem 
à Master Class; 

BÔNUS 3: Áudio Book "O Corredor Milionário - Como Transformar seu Esporte Predileto em 
Estilo de Vida, sem se Preocupar com as Contas no Final do Mês!" para escutar no carro ou 
durante seus treinos; 

BÔNUS 4: Acesso ao curso digital "Como se Manter Seguro Financeiramente em Tempos de 
Crise"; 

7.2 O acesso aos 4 (quatro) BÔNUS serão enviados para os canais de e-mail e telefone 
cadastrados pelo PARTICIPANTE no ato da inscrição, até 3 (três) dias uteis após a data do 
evento; 

 
8 REQUISITOS DE SISTEMA 

 
8.1 É recomendado que o participante faça o acesso através de um dispositivo com os seguintes 

requisitos mínimos: 
a. A versão mais recente de um dos principais navegadores de internet para desktop ou 

notebook: Google Chorme, Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera, IE11 ou Internet 
Explorer; 

b. Conexão de internet banda larga. Recomendamos no mínimo 2 megas de velocidade; 
c. Observe que o Flash Player não é necessário. Caso você tenha o Adobe Flash Player, 

recomendamos ter o plug-in Adobe Flash Player 10.0.22+ ou mais recente instalado; 
d. O PARTICIPANTE pode usar como referência os seguintes requisitos para cada 

dispositivo de acesso: 

Requisitos específicos para PC 

• Plataforma: Windows 7 ou superior com as atualizações mais recentes 
instaladas; 

• Processador: a CPU deve ter 1,8GHZ ou mais; 
• RAM: 4GB ou mais; 
• Vídeo: capacidade de saída gráfica; 
• Som: capacidade de saída de som; 

 



Requisitos específicos para Mac 

• Plataforma: Mac OS X 10.12 ou superior com as atualizações mais recentes 
instaladas; 

• Processador: a CPU deve ter 1,8 GHZ ou mais; 
• RAM: 4GB ou mais; 
• Vídeo: capacidade de saída gráfica; 
• Som: capacidade de saída de som; 

 
Requisitos para aparelhos móveis (celulares ou tablets) 

• iOS 11.0 ou superior; 
• Android 5.0 ou superior; 
• Navegadores móveis: Safari ou Chrome no iOS e Chrome no Android; 

 
9 VENDA DE INGRESSOS 

 
9.1 Os ingressos da Master Class “Como Transformar seu Esporte Predileto em Estilo de Vida, 

sem se Preocupar com as Contas no Final do Mês” serão vendidos via sistema online pela 
empresa TICKET AGORA LTDA., nos termos deste regulamento; 

9.2 Os interessados em adquirir ingressos da Master Class deverão acessar o website oficial da 
TICKET AGORA e buscar pela página de venda do evento; 

9.3 O valor dos ingressos será disponibilizado na página do evento no website da TICKET 
AGORA, estando sujeito a alterações conforme lotes de vendas conforme abaixo: 
1º Lote até o dia 15/08/2019: R$ 49,00 
2º Lote entre o dia 16/08/2019 e a data do evento: R$ 69,00 

9.4 No ato da compra via website será obrigatório o preenchimento correto dos dados cadastrais, 
evitando assim erros no processo de compra e envio do link de acesso e demais informações 
sobra a programação do evento; 

9.5 Efetuada a compra, basta aguardar o recebimento do link de acesso e demais informações 
sobre a programação do evento, que serão enviados para os canais de e-mail e celular 
cadastrados no ato da compra; 

9.6 A compra estará sujeita a confirmação de acordo com o método de pagamento escolhido 
que pode ser cartão de crédito ou boleto bancário; 

9.7 A confirmação do pagamento via cartão de crédito costuma ocorrer imediatamente enquanto 
a confirmação do pagamento via boleto pode levar até 2 dias uteis; 
 

10 DESCONTOS PARA GRUPOS 
10.1 Grupos de amigos, corporativos, equipes e assessorias esportivas terão desconto de 

R$10,00 por pessoa a partir de 10 pessoas de acordo com o lote vigente no ato do 
fechamento do pedido de inscrição; 

10.2 Para ter acesso ao desconto o responsável pelo grupo deve entrar em contato com a 
TICKET AGORA, empresa responsável pelas vendas de inscrições, ou entrar em contato 
com a ORGANIZAÇÃO através do e-mail atendimento@corredormilionario.com.br ou 
whatsapp (11) 95834-7355; 
 

11 MEIA ENTRADA 
11.1 A Lei Federal nº 12933/2013, também conhecida como Lei da Meia-Entrada, garante o 

benefício do pagamento de Meia-Entrada para estudantes, pessoas com deficiência e 
jovens, baixa renda, com idade entre 15 e 29 anos; 

11.2 Somente farão jus ao benefício alunos da educação básica e educação superior, 
conforme previsto no Título V da Lei nº 9.394, de 20.12.1996. A lei não estende o benefício 
a cursos livres, tais como cursos de inglês e informática; 

11.3 De acordo com a Lei Federal nº 10741/2003, mais conhecida como Estatuto do Idoso, 
as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos tem direito à Meia-Entrada para eventos 
culturais, artísticos e de lazer; 
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11.4 Os casos de beneficiários da Lei devem entrar em contato com a ORGANIZAÇÃO e 
enviar documento comprovatório que o qualifica a receber o benefício, através do e-mail 
atendimento@corredormilionario.com.br ou pelo whatsapp (11) 95834-7355; 

 
12 RESPONSABILIDADES DA ORGANIZAÇÃO 
12.1 A responsabilidade da ORGANIZAÇÃO se limita exclusivamente a prover os meios 

básicos para a realização do evento, apoio e suporte aos participantes, não cabendo a eles, 
individual ou coletivamente, nenhuma responsabilidade legal sobre ocorrências imprevistas 
e ações não programadas, como falta de energia elétrica, problemas de conexão, internet 
lenta, e/ou dispositivos de acesso que não cumprem os requisitos mínimos de sistema por 
parte do PARTICIPANTE, isentando a ORGANIZAÇÃO também de qualquer tipo de 
indenização ou ação civil ou criminal. Tal acordo é aceito voluntariamente pelo participante 
no ato de confirmação e pagamento da inscrição; 

12.2  A OGRANIZAÇÃO se responsabiliza também em disponibilizar a gravação da Master 
Class para todos os participantes, solucionando possíveis problemas de conexão e 
imprevistos por parte do PARTICIPANTE que o impeçam de participar ao vivo no horário da 
transmissão; 
 

13 RESPONSABILIDADES DO PARTICIPANTE 
 

13.1 Ao se inscrever na Master Class “Como Transformar seu Esporte Predileto em Estilo de 
Vida, sem se Preocupar com as Contas no Final do Mês”, o PARTICIPANTE declara que: 
a. Leu. Entendeu e aceitou todas as condições e regras contidas neste Regulamento; 
b. Está ciente que o evento se trata de uma palestra/master class 100% Online, e que não 

haverá apresentações em locais físicos; 
c. Isenta a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade com relação a ações não 

programadas, como falta de energia elétrica, problemas de conexão, internet lenta, e/ou 
dispositivos de acesso que não cumprem os requisitos mínimos de sistema por parte do 
PARTICIPANTE e imprevistos que o impeçam de participar da Master Class ao vivo na 
data e horário marcado, podendo assistir a reprise que será enviada até 3 dias uteis após 
o evento; 

d. Concorda que os resultados pessoais resultantes da aplicação do conteúdo ensinado na 
Master Class são de inteira e única responsabilidade de cada PARTICIPANTE; 

13.2 Providenciar local e dispositivo eletrônico adequado para o acesso online da Master 
Class conforme recomendação de requisitos mínimos; 

13.3 Não repassar o link de acesso para terceiros que não efetuaram a inscrição, visto que o 
link é pessoal e intransferível, sendo este um evento particular e pago, estando o 
PARTICIPANTE sujeito às penas previstas em lei; 

13.4 Garantir o preenchimento correto dos dados pessoais no ato da inscrição para que 
receba corretamente as informações do evento, o link de acesso à Master Class e o acesso 
aos BÔNUS; 
 

14 CANCELAMENTO 
14.1 O cancelamento da compra do ingresso para a Master Class poderá ser solicitado em 

até 7 (sete) dias corridos, contados a partir da data da sua efetivação no website do TICKET 
AGORA, contanto que  a compra tenha sido efetuada em até 48 (quarenta e oito) horas 
antes da data de realização do evento ao vivo. A solicitação de cancelamento deve ser feita 
através do e-mail: atendimento@corredormilinario.com.br; 

14.2 Transcorrido o prazo mencionado no item 14.1 supra, nenhuma solicitação de 
cancelamento será aceita pela ORGANIZAÇÃO; 

14.3 O cancelamento e devolução dos valores serão processados pela TICKET AGORA e 
deverão seguir as instruções do próprio site; 

14.4 Após a realização da Master Class não haverá possibilidade de ressarcimento, estorno, 
ou cancelamento de ingressos, exceto nos casos expressamente previstos no presente 
Regulamento. A ORGANIZAÇÃO da Master Class não se responsabiliza pelo não 
comparecimento do titular do ingresso ao evento ao vivo, seja por desistência ou por motivo 
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de força maior, sendo que a ORGANIZAÇÃO ainda fará a entrega da gravação do evento, 
juntamente aos BÔNUS oferecidos, para que o PARTICIPANTE não fique sem o conteúdo 
contrato em hipótese alguma; 
 

15 CONTATO COM A ORGANIZAÇÃO 
15.1 O cliente e/ou PARTICIPANTE que necessitar de atendimento referente a quaisquer 

assuntos deve entrar em contato através dos seguintes canais de atendimento: 
E-mail: atendimento@corredormilionario.com.br 
Whatsapp: (11) 95834-7355 

16 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

16.1 É proibida a revenda de ingressos, bem como a sua utilização para fins promocionais ou 
institucionais, sem o consentimento expresso e por escrito da ORGANIZAÇÃO, e sem o devido 
cadastro e aprovação nos programas de afiliados do evento; 

16.2 O link de acesso online da Master Class é pessoal e intransferível, sendo proibido o repasse 
do link a pessoas não inscritas no evento, estando sujeito a punições previstas nas Leis de 
proteção à propriedade intelectual; 

16.3 A ORGANIZAÇÃO não responsabiliza pela aplicação e resultados pessoais provenientes 
da aplicação prática dos recursos e métodos ensinados como conteúdo da Master Class, estando 
os resultados sujeitos ao seu entendimento e esforço pessoal de cada PARTICIPANTE; 

16.4 O PARTICIPANTE portador do link de acesso à Master Class declara expressamente que 
leu, entendeu e concordou com este Regulamento e está plenamente consciente dos direitos e 
obrigações dele decorrentes; 

16.5 Fica eleito o foro da cidade de São Paulo/SP, para solução de conflito ou discussão 
referente ao presente Regulamento; 

 

São Paulo, 25 de julho de 2019 

 

À ORGANIZAÇÃO 

 

TSM SPORTS CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA. 

O CORREDOR MILIONÁRIO ESCOLA DE EMPREENDEDORISMO E FINANÇAS 
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