
Campanha “Apadrinhe um animal do plantel do Aquário de Ubatuba” 

 

Regulamento: 

Consiste em apadrinhamento, a contribuição mensal, de valor previamente acordado, com o intuito exclusivo 

de auxiliar na manutenção do plantel do Aquário de Ubatuba. 

A contribuição se dará de forma recorrente por meio de cartão de crédito através da plataforma PagSeguro 

da UOL, ou por depósito em conta de titularidade do Aquário de Ubatuba (Razão Social: Argonauta Comércio 

e Serviços Oceanográfico Ltda). 

Aos que optarem em contribuir por depósito em conta, deverão entrar em contato pelo e-mail 

ea@aquariodeubatuba.com.br e solicitar mais informações. 

O valor da contribuição é de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 

A campanha trata de contribuição voluntária e não gera quaisquer compromissos entre as partes. 

Todos que aderirem à campanha receberão um voucher que lhes permitirá visitar o Aquário de Ubatuba para 

conhecer nosso trabalho, e ver de perto seu afilhado. 

Para emissão do voucher, o participante deverá enviar para o e-mail ea@aquariodeubatuba.com.br seu nome 

completo, igual ao nome utilizado para o pagamento pelo PagSeguro, ou juntamente com o comprovante de 

depósito/transferência bancária caso opte por essa modalidade. 

O voucher é nominal, intransferível e válido para entrada no Aquário de Ubatuba, sito à Rua Guarani, 859, 

Itaguá, Ubatuba/SP, nos horários de funcionamento ao público. 

O participante deverá trazer o voucher impresso e apresentar na Bilheteria do Aquário de Ubatuba para trocar 

pelo ingresso de acesso. 

Na primeira visita o padrinho/madrinha receberá um certificado personalizado de participação na campanha 

de apadrinhamento e um brinde surpresa. 

Após a visita, um novo voucher será enviado para o participante no prazo de até 30 dias a contar da data da 

visita. 

A Campanha irá vigorar por prazo indeterminado e o participante poderá cancelar sua participação a qualquer 

momento sem prévio aviso, bem como, o Aquário de Ubatuba reserva-se o direito e cancelar, suspender ou 

restringir a participação de quaisquer pessoas que não respeitarem as políticas deste regulamento. 

O Aquário de Ubatuba poderá, a seu critério, cancelar a campanha a qualquer momento, sem prejuízo aos 

vouchers já emitidos aos participantes. 

No caso do encerramento da campanha, todos os participantes serão informados pelos canais de comunicação 

do Aquário de Ubatuba e as cobranças recorrentes no cartão de créditos serão interrompidas.  

Caso qualquer participante resolva continuar contribuindo via depósito em conta, estes valores serão tomados 

por doação voluntária, não cabendo ao participante, nenhum benefício ou vantagem constante deste 

regulamento. 

  

O Aquário de Ubatuba agradece sua colaboração. 


