Quem indica

AMIGO E
Garanta o seu desconto na
mensalidade de junho de 2021!
Esta promoção, cujo regulamento encontra-se no verso
desta folha, tem por objetivo reconhecer o crescente
envolvimento de pais e estudantes que indicam o Colégio
Batista de Brasília para amigos.
A cada matrícula efetivada, a família que indicou novos
estudantes gozará dos seguintes benefícios para um dos
membros:
1 matrícula efetivada: 30% de desconto na parcela de junho de 2021.
2 matrículas efetivadas: 60% de desconto na parcela de junho de 2021.
3 matrículas efetivadas: 90% de desconto na parcela de junho de 2021.

E, assim, sucessivamente.
Observação: Válida apenas para novas matrículas. A
pessoa indicada deverá, obrigatoriamente, declarar, em
formulário próprio, anexo no site do CBB, o nome completo
de quem a indicou.

Quem indica

AMIGO E

REGULAMENTO
1. MODALIDADE

1.1 A promoção Quem indica amigo é de caráter

exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade
de sorteio ou pagamento.

2.1 Todo e qualquer responsável de aluno CBB da

Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e 2 e Ensino
Médio, efetivamente matriculado em 2020/2021,
pode indicar amigos para o Colégio Batista 2021.

2.2 O aluno CBB só receberá o desconto caso o

indicado efetive a matrícula no Colégio

Batista para 2021;

2.3 O amigo indicado deve informar, no ato da
matrícula, quem o indicou exigindo que o atendente

identifique o nome do indicado no recibo da
matrícula. A ausência desse procedimento invalida a
indicação.

2.4 Caso o amigo indicado seja parente do aluno

CBB, terá de optar pelo desconto de parente ou o
desconto da promoção;

2.5 O amigo só poderá ser indicado por apenas um
aluno CBB. Caso dois alunos indiquem o mesmo

amigo, receberá a premiação o aluno que foi
declarado pelo indicado no ato da matrícula, com o

nome de quem indicou devidamente registrado no

recibo. Será considerado a data da efetivação da
matrícula de cada amigo.

2.6 É expressamente proibida a abordagem de
pessoas para indicação nas dependências ou

mediações do Colégio Batista, sob pena de perda do
benefício adquirido e desligamento da promoção..
3. PERÍODO DA PROMOÇÃO

3.1 A promoção terá validade durante o período
outubro de 2020 a janeiro de 2021.

2 (duas) indicações com matrícula 2021 efetivadas:
3 (três) indicações com matrícula 2021 efetivadas:
Desconto de 90% na mensalidade de junho 2021;

4 (quatro) indicações com matrícula efetivadas:

Desconto de 100% na mensalidade de junho e
desconto de 20% na mensalidade e julho de 2021.

RESUMINDO: a cada indicação que efetivar a
matrícula o aluno que indicou terá 30% de desconto
em uma

4.1 O aluno CBB que indicar amigos que efetivarem
matrícula para 2021 receberá desconto na

mensalidade de junho de 2021, conforme a seguir:

mensalidade. Quando o somatório de

desconto ultrapassar 100%, o restante será inserido
na mensalidade do mês subsequente.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 Os participantes autorizam, desde já, por prazo
indeterminado, o uso de seus nomes e imagens para

campanhas publicitárias do Colégio Batista, sem
necessidade de autorização por escrito.

5.2 Quaisquer outros pontos não abordados nesse
regulamento

serão

dirimidos

pela

comissão

organizadora, que fará auditoria em todos os
contratos

que tenham indicação, por meio de

contato telefônico ou outro que satisfaça às

necessidades. Para validar o direito ao benefício o
indicado, pai ou responsável, deverá confirmar a
indicação informada, declarando nome completo e
outros

dados

que

sejam

solicitados.

A não confirmação dos dados solicitados invalida a
premiação.

5.3 As decisões da comissão organizadora serão
soberanas, irrevogáveis e irrecorríveis;

5.4 Essa promoção não pode ser acumulada com
outras

4. DESCRIÇÃO DA PROMOÇÃO
a

Desconto de 30% na mensalidade de junho de 2021;
Desconto de 60% na mensalidade de junho 2021;

2. COMO PARTICIPAR

amigo

1 (uma) indicação com matrícula 2021 efetivada:

promoções,

desconto

nem

com

qualquer

outro

(convênios, de irmão, de direção, de

mérito, de for mulário socioeconômico, redutor, etc.),

sob pena de perda de benefícios adquiridos e
desligamento da promoção.

Novembro de 2020

