
  

REGULAMENTO GERAL DA PROMOÇÃO DE RELANÇAMENTO CLUBE DE MEMBROS 2021 

 

1 - O CLUBE DE MEMBROS 

O "Clube de Membros" é um programa de benefícios para apoiadores da organização Mercy For Animals (MFA) no 

Brasil. Além de contribuir significativamente para o combate à exploração e ao sofrimento animal em fazendas e 

abatedouros,  a pessoa que nos apoia recebe uma carteirinha exclusiva de membro e tem direito a benefícios e 

descontos em lojas e restaurantes parceiros da MFA.  

 

Para fazer parte, é preciso cadastrar sua doação com cartão de crédito no site da Mercy For Animals ou PayPal da 

Mercy For Animals considerando a opção doação mensal a partir de R$15,00.  

Outra forma de participar do nosso clube de benefícios é se juntando ao voluntariado regional da MFA. Saiba como 

entrar para nossa equipe de voluntariado na página Junte-se a nós.  
 

Doações feitas por PIX, transferência bancária e boleto não entram no Clube de Membros.  

 

2 - A PROMOÇÃO 

Para incentivar a adesão ao nosso Clube de Membros, doadores receberão de presente produtos exclusivos da 

Mercy For Animals.  

 

a) Doadores mensais com valor entre R$ 45,00 e R$ 99,99 ganham 1 caneca da MFA; 

 

b) Doadores mensais com valor entre R$ 100,00 e R$ 149,99 ganham 1 camiseta da MFA (modelo MFA, LOVE 

ou Sejam Livres, tamanho e estampa escolhidos através de contato por e-mail. Sujeito a disponibilidade de 

estoque de estampas, tamanhos e modelos); 

 

 

c) Doadores mensais acima de R$ 150,00 ganham 1 caneca da MFA e 1 camiseta da MFA (modelo MFA, LOVE 

ou Sejam Livres, tamanho e estampa escolhidos através de contato por e-mail. Sujeito a disponibilidade de 

estoque de estampas, tamanhos e modelos); 
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https://mercyforanimals.org.br/doar/
https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=XWSSW5YWVU7DG
https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=XWSSW5YWVU7DG
https://mercyforanimals.org.br/junte-se-a-nos/


 

 

O lançamento da promoção acontecerá no dia 20 de março de 2021. Promoção válida por 60 dias, finalizando dia 18 

de maio de 2021.  

 

3 - REGRAS GERAIS 

 

a) Doadores que já possuem cadastro em doações mensais com valor de R$45,00 a 99,99 desde antes do dia                   

20 de março de 2021 também poderão receber uma caneca. 

 

b) Doadores que já possuem cadastro em doações mensais com valor de R$ 100,00 a 149,99 desde antes do dia                   

20 de março de 2021 também poderão receber uma camiseta da MFA (modelo Mudança ou Liberdade);  

 

c) Doadores que já possuem cadastro em doações mensais acima de R$ 150,00 desde antes do dia 20 de março                   

de 2021 também poderão receber uma caneca e uma camiseta da MFA (modelo Mudança ou Liberdade);  

 

d) Para receber o prêmio, é obrigatório que doadores respondam o contato da Mercy For Animals através do                 

e-mail informacoes@mercyforanimals.org, confirmando o endereço completo e, caso necessário, medidas          

da camiseta e modelo escolhido; 

 

e) Limitado a 1 presente por pessoa.  

4 - ENTREGA DO PRESENTE: 

Entrega pelos Correios: O pagamento do frete do primeiro envio é por conta da Mercy For Animals e a equipe se                     

compromete a postar o prêmio até 40 dias após o cadastro, não se responsabilizando por atrasos ou greves dos                   

Correios. 

A entrega só será possível mediante o contato prévio de doadores informando endereço completo e, caso                

necessário, medidas da camiseta e modelo escolhido. Em caso de endereço informado incorretamente pelo(a)              

doador(a), o valor de novo envio e, caso necessário, de outros produtos deverá ser por conta do(a) doador(a).  
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mailto:informacoes@mercyforanimals.org

