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REGULAMENTO DA PROMOÇÃO 

Indicou, Matriculou, Ganhou! 

 

A campanha denominada "Indicou, Matriculou, Ganhou!" é promovida pelo 

Colégio Santa Cruz e tem como objeto a concessão de descontos aos estudantes que 

indicarem amigos para se matricularem na instituição no ano de 2021. Para os termos 

desta promoção, considera-se INDICADOR o estudante matriculado em uma das turmas do 

colégio no ano de 2020 (exceto turmas do terceiro ano do Ensino Médio) e que venha a 

indicar outros estudantes, chamados nestes termos de INDICADOS, para também 

ingressarem na instituição, em qualquer uma das turmas oferecidas no ano de 2021. Não 

pode ser estudante INDICADO aquele que já estiver pré-matriculado ou matriculado na 

instituição. Poderão ser beneficiados como INDICADORES, pela campanha, todos os 

estudantes com matrículas efetuadas na Instituição para o ano de 2021*, em qualquer das 

duas unidades do Colégio Santa Cruz, inclusive, após conclusão da matrícula do estudante 

INDICADO. 

 

* Conforme regulamento interno de matrícula, a mesma só pode ser efetuada após a 

quitação contratual do ano vigente. 

 

CONCESSÃO DOS DESCONTOS: 

 

Para cada amigo INDICADO que concluir sua matrícula, o estudante INDICADOR 

receberá um desconto na sua REMATRÍCULA ESCOLAR. Desse modo, para fechamento do 

percentual do desconto serão verificadas todas as matrículas ativas efetuadas através de 

indicação exclusiva do estudante, dentro do período correspondente da campanha, 

conforme a tabela abaixo: 
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PERÍODO DE MATRÍCULA E 
REMATRÍCULA 

DESCONTOS CONCEDIDOS 

REMATRÍCULA 

ALUNO INDICADOR 

DESCONTOS CONCEDIDOS 

MATRÍCULA 

ALUNO INDICADO 

16 de novembro de 2020 

até 

16 de dezembro de 2020 

30% 15% 

17 de dezembro de 2020 

até 

15 de janeiro de 2021 

15% 10% 

18 de janeiro de 2021 

até 

31 de janeiro de 2021 

10% 5% 

 

PERDA DO DIREITO AOS DESCONTOS: 

 

1. Para fazer jus ao desconto na REMATRÍCULA, o estudante INDICADOR deverá estar com 

suas mensalidades em dia, e com a quitação do ano vigente (2020) efetuada. 

2. O aluno indicador para indicar um amigo tem que estar com sua ficha da PRÉ-

MATRÍCULA devidamente preenchida. 

3. O aluno indicado não poderá pertencer ao mesmo grupo familiar do estudante 

indicador. 

4. Caso o estudante INDICADO, no ato de sua MATRÍCULA, não informe o nome de quem 

o indicou, o aluno INDICADOR não terá direito posteriormente de pleitear quaisquer 

benefícios que sejam concedidos pelo CAMPANHA. 

5. A matrícula está sujeita a disponibilidade de vaga. 

6. Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de fraude 

comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil. 
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DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

Os benefícios desta campanha só serão concedidos após a conclusão da 

matrícula com o devido pagamento efetuado pelo amigo indicado, o aluno indicador deve 

preencher o formulário de indicação com os dados do indicado e realizar a sua pré-

matrícula, assim que for efetuada a matrícula do aluno indicado será liberado o benefício 

para o aluno indicador. Considera-se concluída a matrícula após a assinatura do contrato 

e pagamento da parcela exigida na matrícula (primeira parcela da anuidade). Aguarde o 

contato do departamento de matrículas para a confirmação das efetivações. 

Os descontos adquiridos com base nesta promoção serão INTRANSFERÍVEIS e 

incidem somente sobre A MATRÍCULA OU REMATRÍCULA ESCOLAR DE 2021, excluindo-se as 

parcelas referentes ao restante do contrato anual, material didático, inscrição em eventos 

ou quaisquer outras cobranças que não sejam da matrícula ou rematrícula escolar. Os 

casos não previstos neste Regulamento serão examinados e decididos pela Direção 

Administrativa. 

A participação nesta Promoção da CAMPANHA “Indicou, Matriculou, Ganhou!” 

implicará na aceitação total e irrestrita de todos os termos deste Regulamento. 

 

 

Direção Administrativa 


