INDIQUE E GANHE
UMA AÇÃO COMPOSTA POR:
1. BONIFICAÇÃO NAS MENSALIDADES ESCOLARES
2. SORTEIO DE UMA VIAGEM - SÓ O ANGLO LEVA VOCÊ PARA DISNEY

A relação entre uma escola e as famílias vai muito além da simples
prestação de um serviço. Trata-se de uma PARCERIA e, portanto, de
RECIPROCIDADE.
Nesse sentido, o MOVIMENTO ANGLO BALNEÁRIO CAMBORIÚ 2022 visa
concretizar essa relação de confiança entre nossa escola e sua família.

QUEM PODE PARTICIPAR DO MOVIMENTO ANGLO BALNEÁRIO
CAMBORIÚ 2022?
Todas as famílias que têm filhos matriculados no Colégio Anglo Balneário
Camboriú, Camboriú, Itajaí e Itapema, no ano letivo de 2022 poderão
participar da ação.

ENTENDA AS AÇÕES:
1. INDIQUE E GANHE
Nessa ação, a família faz uma indicação de alunos e, caso o(a) aluno(a)
indicado(a) faça matrícula, recebe a bonificação de 50% do valor da
mensalidade, na parcela de março de 2022. E tem mais: se dois indicados
fizerem matrícula, a 1ª bonificação é feita na mensalidade de março e a 2ª
na mensalidade de abril. Três indicações convertidas em matrículas:
bonificação em março, abril e maio, e assim por diante. Simples assim!

COMO FAZER A INDICAÇÃO?
As indicações poderão ser realizadas na página da ação:
https://forms.gle/1WFhnrj4vzG8Yduu7. Basta acessar e preencher as
informações.
ATENÇÃO: a ligação entre o aluno indicado e a família que o indicou é
feita pelos dados fornecidos no formulário. Portanto, é fundamental
preencher todos os campos e que os dados estejam corretos.

O QUE O(A) ALUNO(A) INDICADO(A) RECEBE?
Cada aluno(a) indicado(a) que efetivar sua matrícula até o dia XX de xxxxxx
de 2021 também 50% de desconto, o qual incidirá na mensalidade de
março de 2022.
PRECISO FAZER ALGUMA COISA APÓS A INDICAÇÃO?
Não. Nós faremos o contato com a família indicada e, no caso de
efetivação da matrícula, você receberá uma mensagem confirmando a
concessão da bonificação.

2. SÓ O ANGLO LEVA VOCÊ PARA DISNEY
Ao realizar a matrícula e/ou rematrícula para o ano letivo de 2022, a
família recebe cupons com os quais concorrerá ao sorteio de uma viagem
à Disney.
FIQUE LIGADO: A QUANTIDADE DE CUPONS ESTÁ RELACIONADA COM A
FASE DE REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA E/OU REMATRÍCULA.

CONFIRA:
(1) Matrícula Efetivada via Indicação = (1) Cupom para a Disney

NÃO FIQUE FORA DESSA. QUANTO MAIS CUPONS, MAIS CHANCES DE
SER (A) GRANDE SORTEADO(A)!
Regras e definições
1. Não poderão participar das duas ações: INDIQUE E GANHE e SÓ O
ANGLO LEVA VOCÊ PARA DISNEY responsáveis que:
1.1 possuam qualquer vínculo empregatício com a escola,
1.2realizem trabalhos terceirizados ou sejam prestadores de serviço,
1.3 tenham permuta de qualquer natureza com a escola.
2. Poderão participar do sorteio, todos os responsáveis que realizarem
a rematrícula para o ano letivo de 2022 de acordo com as condições
descritas neste material.
3. O sorteio refere-se exclusivamente a matrícula e/ou rematrícula
efetivada para 2022.
4. Nenhuma das ações quitam dívidas anteriores.
5. Nenhuma das ações pode ser revertida em dinheiro.
6. Nenhuma das ações pode ser transferida ou usufruída por outro(a)
responsável legal e seus dependentes.
7. As ações devem ser usufruídas no ano letivo de 2022.
8. Quanto à perda da possibilidade de usufruir das ações.

a. Em eventual cancelamento da matrícula e /ou rematrícula, em
qualquer momento, o responsável não poderá transferir eventual
bonificação ainda a ser praticada para qualquer outro dependente
(diferente daquele a quem foi originalmente bonificado) e
tampouco a outros estudantes.
b. Em eventual cancelamento da matrícula e /ou rematrícula, o
responsável não terá direito a usufruir da viagem à Disney, mesmo
que tenha sido o(a) sorteado(a), ficando seu nome inválido.
c. Somente poderá usufruir da premiação o responsável que estiver
devidamente matriculado na escola durante todo o ano letivo de
2022. Cancelamentos, a qualquer momento, automaticamente,
exclui a possibilidade de uso da premiação.

