Regulamento
Campanha #Link@amigos
Escola Profissional de Imagem

1. Esta campanha é dirigida exclusivamente aos alunos da EPI- Escola Profissional de
Imagem- que estejam a frequentar os cursos no ano letivo de 2019-20, do 1º ao 3º
ano.
2. O objetivo é que o aluno EPI recomende a um amigo a sua Escola, e este se matricule
num dos cursos em 2020-2021 (Animação 2D/3D, Design de Comunicação Gráfica,
Fotografia, Multimédia, Vídeo, Som e Produção e Tecnologias da Música).

3. O aluno EPI pode contactar e sugerir a escola/cursos a toda a sua rede de contactos,
pois por cada amigo que trouxer e que realize a matrícula num dos cursos, recebe um
voucher de 25€ da Worten.
4. O número máximo de vouchers que pode receber é de dois, num valor total de 50€.
Serão apurados os resultados e o aluno premiado receberá os vouchers na 1ª semana
de setembro de 2020.
5. O contacto tem de ser concretizado em entrevista e matrícula, pelo que o amigo que
iniciar o pedido de matrícula terá de indicar:
a) nome do aluno que lhe referiu a EPI/curso
b) número de aluno
6. No final do período de matrículas, quem tiver conseguido mais do que um amigo,
habilita-se aos seguintes prémios, num total de três:
1º prémio: uma câmara GO PRO Hero 8 & Black Edition
2º prémio: um conjunto de Auriculares JBL Bluetooth
3º prémio: um Drone Parrot
7. Para a atribuição destes prémios, a EPI contabilizará apenas os alunos que tenham
trazido mais do que um aluno. Ou seja, só estão habilitados aos prémios finais quem
tiver conseguido 2 ou mais amigos.
Destes, será feita uma contagem de quem tenha trazido e matriculado maior número
de candidatos pelo que os prémios serão atribuídos por número de alunos
matriculados conseguidos.
Exceções:
No caso de só haver um aluno que tenha conseguido mais do que um candidato
matriculado, apenas será entregue um dos prémios.
No caso de haver empate, serão sorteados os prémios até ao limite de 3 alunos.
8. A EPI reserva-se no direito de alterar a regra de atribuição de prémios finais após o
fecho do período de matrículas.

