
  
 

 

    
   SOU do TIRA e INDICO! 

PRÊMIOS: 

1º Prêmio: Ingresso  para 1 dia no Parque Beto Carrero World  e 2 diárias em hotel *(aluno e 1 acompanhante) 
2º Prêmio: Kit uniforme  escolar 2017  : jaqueta estilo americano , calça e camiseta  
3º Prêmio:  Vale lanches na Cantina Sabores do Tira no mês de abril. 

REGULAMENTO 

1.Cada aluno ou responsável, poderá realizar indicações preenchendo cadastro na secretaria do 
CST.  
2.Cada indicação realizada com matrícula efetivada, vale um cupom para a PESSOA QUE 
INDICOU  concorrer a prêmios. 
2.1 Os prêmios são os seguintes:  
 1º Prêmio: Ingresso  para 1 dia no Parque Beto Carrero World  e 2 diárias em hotel * 

2º Prêmio: Kit uniforme 2017 : jaqueta estilo americano , calça e camiseta  
3º Prêmio:  Vale lanches na Cantina Sabores do Tira no mês de abril. 

3.Podem ser indicados alunos que tenham interesse em estudar em qualquer um dos níveis 
oferecidos pelo Colégio Sinodal Tiradentes (Educação Infantil, Ensino Fundamental e  Ensino 
Médio). 
4. A data de matrícula do INDICADO deverá ser posterior a data da INDICAÇÃO. 
5. Colaboradores do CST e seus dependentes, podem participar do programa desde de que o 
INDICADO não seja parente em primeiro grau do INDICADOR. 
6. As indicações poderão ser realizadas de 03 de novembroo de 2016 a  28 de fevereiro de 2017. 
7. O SORTEIO dos  prêmios será realizado no mês de  março de 2017, após conferência das 
indicações. 
8. Qualquer situação fora desse regulamento será tratada pela Direção do CST. 
 
 
 
*Prêmio oferecido pela CVC Viagens e Turismo: 

1.       Será premiado 01 (um) participante com 02 diárias de hospedagem em hotel 02 estrelas com 

café da manhã em apartamento duplo e mais ingressos de 01 dia para o Parque Beto Carrero World 

, em data pré acordada, conforme item 2 , com direito a 01 (um) acompanhante, se hospedando na 

mesma data e utilizando o mesmo apartamento. Não inclui taxas. 

2.      O período de utilização do prêmio pelo contemplado será de acordo com a disponibilidade, 
(exceto feriado, alta temporada e férias). Não será permitida em nenhuma hipótese a troca de 
prêmio por valor em dinheiro ou qualquer outra forma diferente da premiação original. 

3.      A não utilização do prêmio pelo contemplado dentro do período de validade de 18 (dezoito) 
meses,  caracterizará automaticamente a prescrição do prêmio, não cabendo a ele qualquer tipo de 
ressarcimento ou indenização. 

 


