MEU AMIGO É DEZ!
REGULAMENTO DA CAMPANHA
Esta é uma campanha promocional desenvolvida pela Direção do Colégio Batista Shepard,
para o ano letivo de 2018, denominada MEU AMIGO É DEZ!
A Campanha MEU AMIGO É DEZ! significa que, para cada matrícula realizada no Colégio,
que for fruto de indicação de nosso cliente, este será beneficiado com 10% de desconto nas
parcelas de 2018, obedecendo às regras a seguir.
1.

As matrículas favorecidas pela Campanha MEU AMIGO É DEZ! abrangem somente as
turmas discriminadas abaixo:
Segmento ................................ Grupo/Ano/Série .............. Turno
Educação Infantil ....................... Todos .................................. Manhã
Ensino Fund. 1 ........................... 2º ao 5º ano ........................ Tarde
Ensino Fund. 2 ........................... 7º ao 9º ano ........................ Manhã
Ensino Médio ............................. 2ª e 3ª séries ....................... Manhã
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A comunicação do aluno/responsável indicador deve ser feita no ato do preenchimento da
Inscrição para Admissão (formulário no site) de novos alunos.
O responsável indicador fará uso do benefício de desconto apenas enquanto o aluno
indicado se mantiver matriculado.
Se o responsável que indicou for responsável financeiro por mais de um aluno, o benefício
de desconto será aplicado nas parcelas de menor valor.
Todo e qualquer desconto está atrelado à pontualidade, ou seja, pagamentos efetuados
até o dia cinco de cada mês.
Caso o responsável já possua algum desconto em 2018, este será mantido e os descontos
relativos à Campanha serão cumulativos, com limite de 100% por parcela.
No caso das indicações possibilitarem um percentual de desconto acima de 100%, por
parcela, não haverá qualquer espécie de repasse financeiro do Colégio para o responsável.
O desconto será concedido sempre a partir da segunda parcela da anuidade.
O desconto será concedido apenas para parcelas a vencer. O benefício não será aplicado
em parcelas vencidas e já pagas, ou seja, o desconto não será retroativo sob nenhuma
hipótese.
Os descontos são para parcelas do contrato de escolaridade e do SEO - Serviço Extensivo
Opcional. Outros serviços não serão contemplados pela Campanha.
O benefício adquirido será válido apenas para o contrato assinado referente ao ano letivo
de 2018.
A Campanha contemplará as matrículas dos indicados efetuadas até dia 28/02/2018.
Os casos não contemplados neste regulamento serão deliberados pela Direção do Colégio.

Esta Campanha MEU AMIGO É DEZ! visa beneficiar as famílias que optam pela nossa
Instituição de Ensino e desejam compartilhar a satisfação da sua escolha com amigos, parentes e
conhecidos.
Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2017.

