
 

Regulamento  

  

PROMOÇÃO “Quem indica, é amigo de VERDADE!”  

1. O objetivo da promoção “Quem indica, é amigo de VERDADE!”, é a 

captação de novos estudantes para o curso Técnico de Podologia do Instituto 

Educacional São Camilo (IESC), por meio de indicações realizadas por 

contratantes IESC signatários do Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais do IESC no ano de 2019.   

2. Poderão participar desta promoção os estudantes matriculados no curso 

Técnico de Podologia do ano letivo de 2019. As indicações de estudantes de que 

se trata esta promoção poderão ser feitas antes que estes assinem o Contrato 

de Prestação de Serviços Educacionais do IESC no ano de 2109 ou 2020, 

embora venham a ser considerados participantes desta campanha somente 

após a assinatura do referido contrato.   

3. Cada estudante do IESC poderá indicar quantos amigos quiser. Quanto 

mais AMIGOS você indicar, mais descontos você recebe!  

4. Os CONTRATANTES deverão preencher seu cadastro como 

participantes da promoção, bem como o cadastro dos estudantes por eles 

indicados, no formulário eletrônico específico desta promoção, disponível no site 

iesaocamilo.com.br. Após o preenchimento do FORMULÁRIO, a SECRETARIA 

enviara por email um número de protocolo que deverá ser entregue ao 

contratante do estudante indicado. Esse protocolo deverá ser apresentado à 

Secretaria Escolar, no ato da matrícula do aluno indicado, para que se procedam 

às premiações desta promoção.   

5. A premiação desta campanha será da seguinte forma: para cada aluno 

indicado, cuja matrícula for efetivada, será concedido (ao aluno que realizou a 

indicação) uma isenção de rematrícula, ou o mesmo valor da rematrícula, 

descontado na mensalidade do curso Técnico de Podologia do ano letivo de 

2019 ou 2020. Os estudantes indicados que se matricularem serão premiados 

com 50% (cinquenta por cento) de desconto na matrícula do ano de 2019 ou 

2020.   

6. Se dois ou mais CONTRATANTES indicarem o mesmo estudante, 

prevalecerá a primeira indicação, conforme registrado no sistema de informática 

e no site desta promoção.   

7. A apuração do resultado desta promoção será realizada pela Secretaria 

do IESC.   

8. O resultado da promoção permanecerá disponível no período de 2019 e 

2020 na Secretaria Escolar da unidade do IESC.  



 

9. Para que se produzam os efeitos descritos nesta campanha, a indicação 

do estudante deverá ser realizada no FORMULÁRIO pelo menos um dia antes 

da efetivação de sua matrícula.  

10. As premiações concedidas constituem mera liberalidade do IESC, a título 

promocional, não integrando o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 

para nenhum fim.   

11. A participação na promoção é opcional, podendo o Cliente recusar o 

recebimento da premiação mencionada no Item 5.  

12. O direito de participação é pessoal e intransferível. Não será permitido, 

em nenhuma hipótese, que se faça o saque do valor da premiação.   

13. Eventuais dúvidas não previstas neste regulamento serão submetidas à 

apreciação da direção do IESC.  

  

  


