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REGULAMENTO PROMOÇÃO QUEM INDICA AMIGO É!
OBJETIVO DA CAMPANHA
A Promoção “Quem indica amigo é!” tem como objetivo beneficiar os alunos e suas famílias. Nossos alunos e/ou,
seus Pais, poderão convidar amigos para conhecer o Colégio e, a cada amigo que efetivar matrícula, quem o
apresentou ao Colégio será bonificado com o desconto de 10 % na mensalidade.
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Estão habilitados a participar deste programa todos os alunos regularmente matriculados no ano letivo vigente.
Para efeito de premiação, serão considerados Novos Alunos os estudantes que nunca tenham estabelecido
vínculo educacional com o Colégio.
Os indicados deverão mencionar o nome do indicador no ato da matrícula na ficha de visita/ficha de entrevista,
não serão aceitas indicações posteriores.
O BENEFÍCIO
Serão aplicados 10% de desconto a cada amigo indicado, podendo somar no máximo 50% de desconto sobre as
parcelas da anuidade escolar.
O aluno indicado também ganhará 5% de desconto nas mensalidades.
CONDIÇÕES PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
Os descontos serão concedidos caso as indicações feitas já tenham resultado em uma nova matrícula.
O percentual de desconto conquistado sempre incidirá sobre o valor integral da parcela da anuidade escolar a
partir da segunda parcela da anuidade paga pelo amigo indicado.
Os benefícios obtidos nesta campanha são de ordem pessoal e intransferível.
Serão válidas as indicações de novos alunos que ocorrem durante todo o ano letivo; ou até o fim das vagas
disponíveis.
Os descontos serão concedidos e validos ao indicador apenas durante o ano letivo de entrada do indicado. A
duração do benefício depende do mês de efetivação da matrícula e não será estendida para o ano subsequente.
O benefício está condicionado à adimplência e pontualidade no pagamento das mensalidades, tanto para o aluno
indicado quanto ao que indicar.
O ALUNO BENEFICIADO PERDERÁ O DIREITO AO DESCONTO NOS SEGUINTES CASOS:
• Se desrespeitar os termos do Regimento do Colégio;
• Se apresentar documentos ou informações incorretas, inexatas, falsas, ou se fizer uso de quaisquer meios
ilícitos para obtenção das vantagens constantes do presente Regulamento;
• A efetivação e manutenção da matrícula do INDICADO durante todo ano letivo é condição obrigatória para a
concessão do desconto ao MATRICULADO que o indicou.
• Caso o aluno indicado encerre ou interrompa seu curso por trancamento, cancelamento ou abandono, o
desconto concedido ao MATRICULADO será imediatamente cancelado e perderá o direito ao desconto.
Se por qualquer motivo, alheio à vontade e controle do Colégio, não for possível conduzir esta Promoção
conforme o planejado, este poderá modificá-la, suspendê-la e/ou finalizá-la antecipadamente, mediante aviso aos
participantes. Caso a Promoção tenha seu término antecipado, o Colégio deverá avisar ao público em geral e aos
participantes, através dos mesmos meios utilizados para a divulgação da Promoção, explicando as razões que as
levaram a tal decisão.
Fica vetada a participação de todos os funcionários, estagiários, subcontratados e terceirizados do Colégio.
A participação na presente campanha implica a aceitação irrestrita deste regulamento.
As situações não previstas e os casos omissos no presente Regulamento serão dirimidas pela Direção.
Será condicionado a assinatura do Termo de Desconto na secretaria do Colégio para aplicação do desconto.
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