CENTRO EDUCACIONAL MARIA JOSÉ
Da Educação Infantil ao Ensino Médio
Reconhecido Etapa Ed. Infantil e Ensino Fundamental - Portaria nº 98 da SEC D. O. 15/01/88.
Credenciado Etapa Ensino Médio - Parecer CEE Nº 122/2013, Resolução CEE Nº 53/2013 da SEC D.O. 28/06/2013.

REGULAMENTO
INDIQUE UM AMIGO E GANHE UM BONÉ EXCLUSIVO DO CEMJ
1. A referida promoção é válida para os alunos do CEMJ que estejam
regularmente matriculados para o ano letivo de 2018, e que indicar
um amigo para estudar no CEMJ.
2. O referido prêmio objeto dessa promoção será um Boné exclusivo
personalizado com a marca do CEMJ.
3. Para validar a entrega do prêmio ao aluno do CEMJ, a matrícula
indicada deverá ser efetivada até o dia 05/12/2017 e ao confirmar
o processo de matrícula, o aluno ou responsável deverá informar o
nome do aluno do CEMJ, o qual fez a indicação.
4. A entrega do referido prêmio será feita na secretaria da escola,
através de protocolo de recebimento.
5. Os alunos do CEMJ poderão indicar mais de um amigo, ou seja, a
cada amigo matriculado e, atendendo os critérios acima, o aluno
do CEMJ receberá o referido prêmio.
6. Essa promoção estará válida até o dia 05/12/2017 ou até o término
do estoque de prêmios, os quais serão limitados a 100 unidades.
7. Alunos do CEMJ não poderão utilizar de artifícios tais como: ficar
na porta da central de matrículas, abordando os pais/responsáveis
de forma indelicada e inconveniente. Esse contato deverá ser feito
de forma prévia, ou seja, através da indicação.
8. Os descontos da promoção só se efetivarão com a confirmação da
matrícula do aluno indicado. Para cada aluno indicado, será
concedido 5% de desconto nas mensalidades do ano em curso. Fica
estabelecido um teto para indicação, o qual não poderá ultrapassar
30% de desconto.
9. Excluem-se da participação no presente evento, os propostos com
função de gestão, sócios, e funcionários do CEMJ.
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