
PROMOÇÃO LONDRINENSE: QUEM INDICA AMIGO É - INDICAÇÃO PARA 2022 

 
1. A campanha “LONDRINENSE: QUEM INDICA AMIGO É”, doravante designada “CAMPANHA”, a ser realizada 
pelo Colégio Londrinense e Anglo Londrinense no período de participação compreendido entre as 8h do dia 
05/07/2021 até as 18h do dia 30/11/2021 é permitida somente aos atuais alunos do Colégio Londrinense e do 
Anglo Londrinense, matriculados em 2021. 
 
2. Todos os alunos matriculados em 2021 com situação financeira regularizada receberão 10 vouchers de 
desconto, a ser aplicado 1ª parcela da anuidade de 2022, para ser entregue a um amigo ou parente, não aluno 
do Colégio Londrinense e Anglo Londrinense que queira matricular-se no ano letivo de 2022. 
 
3. Cada aluno indicado poderá receber apenas um voucher, ou seja, os vouchers não são cumulativos, e o 
estudante que se matricular para o ano letivo de 2022 terá 25% na 1ª parcela da anuidade. 
 
4. A indicação é válida para qualquer estudante que se matricule na Educação Infantil e no Ensino Fundamental 
do Colégio Londrinense e no Ensino Médio do Anglo Londrinense em 2022. 
 
5. Os vouchers serão enviados aos responsáveis financeiros por e-mail no período de 5 e 9 de julho de 2021 e 
serão personalizados com a matrícula do atual aluno e um código sequencial, que deve ser apresentado no 
momento da matrícula do novo aluno. 
 
6. Caso um estudante seja indicado por mais de um responsável de atuais alunos do Colégio Londrinense e do 
Anglo Londrinense, o indicado define qual o voucher vai utilizar. 
 
7. Caso um estudante já tenha efetivado a matrícula para o próximo ano letivo sem a utilização do voucher da 
campanha, ele não poderá utilizá-lo com valor retroativo, ou seja, não será concedido o desconto previsto 
neste regulamento no valor já pago e também não será dado o desconto nas parcelas do atual aluno que o 
indicou. 
 
8. Os alunos matriculados na 3ª série do Ensino Médio, por estarem se formando, não terão o benefício nas 
parcelas de 2022 por elas não existirem, caso indiquem amigos. 
 
9. De posse do código do voucher, o indicado deverá comparecer ao Colégio Londrinense e Anglo Londrinense 
para efetivar a matrícula até 30 de novembro de 2021. 
 
10. Também serão considerados indicados irmãos não matriculados em 2021 de atuais alunos do Colégio 
Londrinense e do Anglo Londrinense. 
 
11. No caso de o primeiro indicado efetuar a matrícula para o ano letivo de 2022 até 30 de novembro de 2021, 
com o pagamento da primeira parcela da anuidade de 2022 com 25% de desconto, o responsável que o indicou 
recebe 50% de desconto no valor líquido da parcela de março de 2022, se o indicado estiver regularmente 
matriculado no Colégio Londrinense e Anglo Londrinense em março de 2022 e se o responsável que o indicou 
estiver adimplente. 
 
12. A partir do 1º indicado que faça a matrícula para o ano letivo de 2022 até 30 de novembro de 2021, o 
benefício ao aluno que o indicou será distribuído conforme tabela abaixo. 
 

INDICADO BÔNUS NA PARCELA DE VALOR DO BÔNUS 

1º Março de 2022 50% 

2º Abril de 2022 50% 

3º Maio de 2022 50% 

4º Junho de 2022 50% 

5º Julho de 2022 50% 



6º Agosto de 2022 50% 

7º Setembro de 2022 50% 

8º Outubro de 2022 50% 

9º Novembro de 2022 50% 

10º Dezembro de 2022 50% 

 
13. O regulamento desta campanha estará disponível no site colegiolondrinense.com.br e na Central de 
Matrículas. 
 
14. A participação na presente campanha implica na aceitação total e irrestrita de todos os seus termos e suas 
condições e serve como declaração de que o participante não tem qualquer impedimento para aderir a esta 
campanha. 
 
15. Casos não previstos neste regulamento serão definidos pela Direção do Colégio Londrinense e Anglo 
Londrinense. 
 


