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RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  DDAA  ““CCAAMMPPAANNHHAA  AAMMIIGGOO  DDEE  OOUURROO""  
  

  
11..  OOBBJJEETTIIVVOO  
 

A “Campanha Amigo de Ouro" tem como objetivo a captação de novos alunos para a Escola Modelo Cristão, 
visando o crescimento da mesma, e o benefício àqueles que contribuírem para este fim. 
 
 

22..  CCAAMMPPAANNHHAA  
 

Esta campanha entra em vigor no mês de janeiro de 2017 e consiste em conceder descontos no valor da 
mensalidade dos participantes que indicarem novos alunos para estudar na Escola Modelo Cristão.  

 
 

33..  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  
 

Poderá participar da “Campanha Amigo de Ouro" qualquer aluno matriculado na Escola Modelo Cristão, desde 
que esteja frequentando regularmente o curso e esteja em dia com as mensalidades. 

 
 

44..  IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  
 

O aluno pode indicar a quantidade de participantes que quiser, não tendo um limite pré-estabelecido. Ao indicar a 
pessoa, a família deve orientar o indicado a informar o nome do aluno indicador no ato de sua matrícula. 

 
 

55..  PPRRAAZZOO  DDAA  CCAAMMPPAANNHHAA  
 

A Campanha vigerá por período indeterminado, iniciando-se no mês de janeiro de 2017. 
 
 

66..  DDEESSCCOONNTTOO  
 

A EMC se encarregará de conceder descontos aos participantes que conseguirem captar novos alunos para a 
Escola, utilizando os seguintes critérios: 

 
I. Cada aluno indicado que efetivar sua matrícula garantirá R$60,00 (sessenta reais) de desconto na 

mensalidade do aluno indicador, e a cada nova indicação, o aluno será contemplado com mais R$60,00 
(sessenta reais) de desconto, sempre válidos para as mensalidades vincendas, a partir da data da nova 
matrícula, de forma que não haverá qualquer tipo de reembolso para os pais que já tiverem adiantado as 
mensalidades; 

 
II. O desconto será válido sobre o valor da mensalidade vigente do aluno, e será válido exclusivamente 

para o ano letivo em que houver a indicação. Ao término do ano, o desconto perde sua validade, 
podendo ser readquirido mediante a indicação de outros alunos; 

 
 
 



 
 
III. O desconto está condicionado ao pagamento em dia da mensalidade, ou seja, após o vencimento do 

boleto, perde-se o desconto, conforme descrito no corpo do boleto; 
 
IV. O desconto será concedido nas mensalidades do aluno somente durante o período em que o aluno 

indicado estudar na EMC. Caso o aluno indicado interrompa seu curso, o aluno indicador perderá 
automaticamente o desconto referente ao aluno indicado; 

 
V. O aluno indicador poderá repassar seus descontos para outro aluno, inclusive para o aluno indicado; 

  
VI. Caso o candidato não informe o nome de quem o indicou para a Escola no ato de sua inscrição, o 

aluno não terá direito de posteriormente pleitear quaisquer benefícios que sejam concedidos pela 
campanha. 

 
 

77..  DDIISSPPOOSSIIÇÇÕÕEESS  GGEERRAAIISS  

 
a) A EMC reserva-se no direito de prorrogar o prazo da campanha ou rescindir a mesma, informando a 

decisão via agenda, pelo site oficial da escola ou divulgação no mural interno da Escola; 
 

b) Esclarecemos que a concessão do desconto vigorará somente no caso de efetivação da matrícula e 
início dos estudos do aluno indicado. A mera indicação não implica na obrigatoriedade da concessão do 
desconto por parte da Escola; 

 

c) O desconto será aplicado na mensalidade vigente do aluno indicador, e, no caso de famílias com mais 
de um filho/dependente na Escola, o desconto será aplicado na mensalidade do aluno mais novo, sendo 
vedada a constituição de mandatários e procuradores para receber o benefício em seus nomes; 

 

d) A Escola não se responsabilizará por erros de comunicação que possam ocorrer por parte do aluno 
ingressante quando houver informações equivocadas ou tardias acerca do aluno indicador; 

 

e) O desconto do aluno indicador não será, em hipótese alguma, pago em espécie ou qualquer outra forma 
de reembolso, mas unicamente concedido sob forma de desconto nas mensalidades vincendas; 

 

f) O desconto de R$60,00 é aplicado sobre o valor da mensalidade do aluno indicador, não englobando 
nenhum outro tipo de serviço prestado na Escola, como alimentação, atividades-extras e outros; 

 

g) Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de fraude comprovada;  
 

h) A participação nesta Campanha implica total conhecimento e aceitação deste regulamento. Os 
participantes concordam com os termos constantes na “Campanha Amigo de Ouro”; 

 

i) A Instituição reserva-se no direito de decidir sobre qualquer ponto não especificado neste regulamento, 
sendo sua decisão soberana e incontestável. 

 
 

88..  TTAABBEELLAA  DDEE  DDEESSCCOONNTTOOSS  

 
 

MATRÍCULAS EFETIVADAS MEDIANTE INDICAÇÃO DESCONTO CONCEDIDO SOBRE A MENSALIDADE 

01 Matrícula R$60,00 de desconto 

02 Matrículas R$120,00 de desconto 

03 Matrículas R$180,00 de desconto 

 
 
   E assim subsequentemente. 

 

 
Escola Modelo Cristão, 10 de janeiro de 2017. 


