TRAGA UM AMIGO,
e ganhe uma mensalidade!
Você ganha uma Mensalidade do 2º semestre
e seu amigo ganha um kit uniforme!*

2651-3207 ou acesse:
www.isaacnewton.com.br

PARTICIPE!
*Consulte regulamento na Escola

PROMOÇÃO: “TRAGA UM AMIGO E GANHE UMA MENSALIDADE”
Convide seu amigo para fazer parte da Isaac Newton. A promoção “Amigo + Amigo é
uma promoção gratuita e exclusiva para os alunos matriculados na Escola. Para cada amigo
indicado que se matricular na Escola até o dia 31/07/18, você ganha uma parcela da
mensalidade deste 2º semestre em 2018. Além disso, seus amigos indicados que
matricularem na Escola Isaac Newton ganham um kit uniforme.
1. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO
02 de julho de 2018 a 31 de julho de 2018
2. CRITÉRIO E FORMA DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar apenas alunos matriculados na Escola em 2018 e em dia com a
mensalidade escolar.
2.2. Cada aluno deverá solicitar o cupom de indicação de amigos na recepção. Os cupons
devem ser preenchidos com o nome do aluno Isaac Newton e com os dados da pessoa
indicada.
2.3. A pessoa indicada deverá apresentar o cupom no ato de sua matrícula.
2.4. Para que o aluno e o seu indicado ganhem seus respectivos prêmios, é necessário que o
cupom esteja preenchido corretamente com os dados completos de ambos.
2.5. A pessoa indicada não poderá ser ex-aluno da Escola.
2.6. A gratuidade da mensalidade apenas será dada a um único aluno. Portanto, uma
indicação apenas concede desconto a um aluno. A quantidade de indicações corresponderá
aos meses de gratuidade da mensalidade no 2º semestre de 2018 (Por exemplo, quatro
indicações que efetivem a matrícula corresponderão a quatro meses de gratuidade no
semestre).
3. FORMA DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRÊMIOS
A Escola premiará o amigo indicado com o kit uniforme já na efetivação da matrícula e o aluno
que indicou receberá um comprovante do valor de sua mensalidade que será gratuita.
4. DISPOSIÇÕES GERAIS
No ato da matrícula, o aluno e a pessoa indicada estão cientes e concordam tacitamente com
todas as regras estabelecidas no presente regulamento. O prêmio é certo e determinado não
podendo ser trocado, ou convertido em dinheiro.
Os ganhadores não poderão, em caso de desistência ou impedimento, indicar outra pessoa
para utilizar a premiação.
A presente promoção é realizada pela Escola Isaac Newton, Unidade 2, com sede na Rua
Amaro Bezerra Cavalcante, 640 – Bairro Vila Matilde, inscrito no CNPJ nº 61.037.792.002107. Esta é uma promoção gratuita, não sujeitando os participantes a qualquer tipo de compra
ou aquisição de produto ou serviço.

