Formulário para promoção da temporada no Betel (Jan 2020)
Como funciona? Fale com seus amigos para formarem um grupo de 5 pessoas. O
grupo ganha um desconto de R$ 500,00 que pode ser utilizado de 2 formas:
Opção 1) o grupo convida um sexto amigo (de preferência alguém que nunca veio no
Betel) e este amigo virá para o Betel “na faixa”! Ou seja, o bônus de R$ 500,00 será
utilizado integralmente para pagar a inscrição do 6º participante do grupo.
Opção 2) o grupo pode ratear o bônus entre os integrantes do grupo, ou seja, cada um
ganhará um desconto de R$ 100,00 (5 X R$ 100,00 = R$ 500,00)
Integrantes do Grupo (circular a semana)
Semana kids de 05 a 11 de Jan de 2020 ou Semana teens de 12 a 18 de Jan de 2020
Nome Completo
1.________________________________________________________
2.________________________________________________________
3.________________________________________________________
4.________________________________________________________
5.________________________________________________________
Como será utilizado o bônus de R$ 500,00? (Circule a opção desejada)
Opção 1 à Ratear o bônus entre os integrantes do grupo
Opção 2 à Bonificar um amigo (6º integrante do grupo)
Nome completo do amigo: ___________________________________
Este formulário deverá ser preenchido com antecedência pelo grupo, e entregue por
um dos integrantes do grupo no ato de chegada ao Betel. Não será aceito
preenchimento na hora, ou seja, o grupo precisa se mobilizar com antecedência, e
definir como será aproveitada a bonificação de R$ 500,00/grupo.
Dúvida pelo tel (19) 3258-4565 ou pelo email faleconosco@acampbetel.com.br
Atenção para uma regra importante da promoção: Deverá ser preenchido este formulário e
entregue por um dos membros do grupo no ato da chegada ao Betel. Não serão aceitos
grupos formados na hora, pois o intuito da promoção é que o grupo se comunique e se
organize com antecedência. Não serão aceitos grupos com 7 inscritos, portanto um sétimo
integrante precisa formar um novo grupo se o grupo estiver fechado.

