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Regulamento: Meu amigo é 10!
O que é o “Meu amigo é 10!”
O Meu amigo é 10 é um programa do Colégio Brasileiro de São Cristóvão, onde os alunos regularmente
matriculados indicam novos amigos para o colégio e, em contra partida, o estudante matriculado recebe o
benefício.
O Crédito
O Crédito concedido ao aluno regularmente matriculado é referente a 1 (um) bônus de 10% (dez porcento) de
desconto na mensalidade. Este desconto não acumula com nenhum outro obtido pelo aluno.
Procedimento
O Programa Meu amigo é 10 é válido apenas para o primeiro semestre de 2019.
O inscrito deverá informar no ato da inscrição do processo seletivo o nome completo do aluno que o indicou,
para que o mesmo seja agraciado com o referido benefício.
O amigo indicado que efetuar matrícula e não iniciar o curso, não dará direito ao bônus ao aluno que o indicou.
Serão válidas somente as matrículas efetivadas até 30/06/2019.
O valor do bônus será descontado a partir das mensalidades de abril de 2019, para os alunos matriculados
dentro do prazo de matrícula estipulado pela secretaria.
A indicação só terá validade se o indicado efetuar sua matrícula dentro dos prazos regulares informados.
Considerações Finais
O programa consiste em estimular os alunos a indicar amigos para integrar os cursos ofertados pelo Colégio,
não sendo permitida a abordagem de candidatos nas dependências da instituição, nas imediações das
secretarias.
O aluno que for indicado e efetuar a matrícula, não poderá ser indicado novamente.
O desconto do programa não poderá ser transferido a terceiros, amigos ou parentes.
Em nenhuma hipótese o valor limite deste regulamento será estendido.
Este programa é uma mera liberalidade do Colégio Brasileiro de São Cristóvão, com o objetivo de ampliar seu
corpo discente e poderá ser suspenso ou cancelado a qualquer tempo, independente de motivo expresso, não
gerando direitos a nenhum dos participantes envolvidos.

