
25%

NOS 25 ANOS DO

SOFTE,
de desconto

A matrícula torna-se efetiva com o pagamento da antecipação da anuidade e da primeira mensalidade.

Só serão aceitas as indicações feitas através do “Cartão AMIGO” devidamente preenchido com os dados do 
indicador e do indicado. 

Os “Cartões AMIGO” estarão disponíveis na secretaria do colégio ou também podem ser impressos diretamente do 
nosso site: . www.colegioso�e.com.brv/25anos

 DOS PRÊMIOS E DESCONTOS

A cada indicação e matrícula efetiva, o indicador receberá 25% de desconto nas mensalidades do mês subsequente 
até dezembro de 2019. Alcançando quatro indicações e matrículas efetivas, este terá 100% nas mensalidades. 

A partir da quinta indicação e matrícula efetiva, o indicador receberá R$ 100,00 em espécie, sucessivamente. O valor 
será pago num prazo de até 30 (trinta) dias.

 DA PARTICIPAÇÃO

Não serão considerados INDICADOS ex-alunos do Colégio SOFTE ou irmão(s) do indicador.

O número de indicações será ilimitado, conforme critérios estabelecidos neste regulamento, estando, no entanto, 
sujeito à disponibilidade de vagas nas turmas e turnos abertos para 2019. 

AMIGO INDICA AMIGO – SOFTE 25 ANOS

 DAS INDICAÇÕES E MATRÍCULAS EFETIVAS

 DA CAMPANHA

A SOCIEDADE DE FORMAÇÃO TÉCNICA E EDUCACIONAL - Colégio SOFTE realizará durante o período de 02 de 
Outubro de 2018 a 31 de março de 2019, a campanha  “AMIGO INDICA AMIGO – SOFTE 25 ANOS”, a qual 
consistirá em conceder descontos em mensalidades do ano letivo de 2019 ou prêmios em dinheiro para alunos, 
funcionários, professores e responsáveis que indicarem novos alunos para o ano letivo de 2019.

Poderão participar da campanha funcionários, professores, alunos e responsáveis financeiros do Colégio SOFTE, 
com exceção dos alunos e respectivos responsáveis financeiros oriundos do site EDUCA MAIS BRASIL. 

Serão consideradas INDICAÇÕES as MATRÍCULAS EFETIVAS realizadas. 

O desconto nas mensalidades e os valores em espécie por indicação e matrícula efetiva, só serão concedidos 
mediante confirmação do pagamento da antecipação da anuidade e da primeira mensalidade dos alunos indicados 
e, no caso dos indicadores serem alunos, estarem estes rigorosamente adimplentes. 

Os descontos nas mensalidades concedidos por indicação e matrícula efetiva, serão condicionados ao pagamento 
das mensalidades no primeiro vencimento estabelecido no carnê de pagamentos (dia 05). Após esta data, o 
indicador pagará o valor normal correspondente ao dia 30. 
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 DO CANCELAMENTO DE MATRÍCULA EFETIVA

Em caso de cancelamento de matrícula ou abandono do aluno indicado, no prazo estabelecido de até 31 de 
Março de 2019, o indicador não terá mais direito aos respectivos descontos e valores em espécie.

Não serão aceitas abordagens de candidatos nas proximidades do Colégio. Caso, seja identificado algum tipo de 
irregularidade ou procedimento antiético, o indicador ou indicadores serão excluídos da Campanha. 

As imagens e peças usadas em nosso material de comunicação são meramente ilustrativas. 

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Rio de Janeiro, 02 de Outubro de 2018.

Li e estou ciente e de acordo com os termos e regulamento desta campanha,

Os casos omissos e as situações não previstas serão resolvidos pela Direção.

O Colégio SOFTE se reserva no direito de, a qualquer tempo, sem prévio aviso, modificar as 
normas e critérios da campanha como datas, premiações e outros. 

Colégio SOFTE

Responsável Financeiro
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REGULAMENTO 
DA CAMPANHA

NOME: 

E-MAIL: 

CELULAR:

É O WHATSAPP? (   ) SIM   (   ) NÃO. SE NÃO, QUAL? ____________________    

DADOS DO INDICADOR (ALUNO) 

FACEBOOK: 

CELULAR:

FACEBOOK: 

É O WHATSAPP? (   ) SIM   (   ) NÃO. SE NÃO, QUAL? ____________________    

FACEBOOK: 

DADOS DO INDICADO (ALUNO) 

É O WHATSAPP? (   ) SIM   (   ) NÃO. SE NÃO, QUAL? ____________________    

CELULAR:

NOME: 

E-MAIL: 

INSTAGRAM: 

FACEBOOK: 

DADOS DO INDICADO (RESPONSÁVEL FINANCEIRO DO ALUNO) 

INSTAGRAM: 

E-MAIL: 

NOME: 

INSTAGRAM: 

NOME: 

CELULAR:

É O WHATSAPP? (   ) SIM   (   ) NÃO. SE NÃO, QUAL? ____________________    

DADOS DO INDICADOR (RESPONSÁVEL FINANCEIRO DO ALUNO, FUNCIONÁRIO OU PROFESSOR) 

E-MAIL: 

INSTAGRAM: 

A N O S

SOFTE
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