Regulamento Fiskdollar (Teens and Adults)
1 – Sobre o Fiskdollar (F$)
Fiskdollar (F$) é a moeda corrente na diversão e nas promoções Fisk .

2 – Período da campanha do Fiskdollar
1° Semestre e 2°Semestre
3 – Captação de Fiskdollar
Ganhar Fiskdollar é fácil, basta ser um aluno assíduo e participativo. Você pode ganhar Fiskdollares a cada
semana e aumentar ainda mais a quantidade captada no final do mês, basta obedecer todos os critérios. Os
alunos da Fisk Salvador Brotas podem acumular seus F$ de acordo com a tabela abaixo:
TESTES: (Valor da Média Geral)
100 pontos = F$ 20,00

95 – 99,9 pontos = F$ 15,00

80 – 94,9 pontos = F$ 10,00

70 – 79,9 pontos = F$ 5,00

Obs: Nota abaixo de 7,0 em qualquer teste multa de F$ 5,00.


GERAL:
-Indicação com matrícula concretizada = F$ 25,00
-Atividades Extras = F$ 3,00 (Aulas de conversação, música, teatro e eventos gerais)
-Tarefa = F$ 1,00
- Frequência DIÁRIA = F$ 1,00
- Alunos que vierem com a camisa FISK (dia da aula)= F$ 1,00
-Acesso ao Cyber FISK (MENSAL) = F$ 5,00
- Likes nas redes sociais da Escola por evento publicado (MENSAL) = F$ 4,00
BROTAS: Facebook: fisksalvadorbrotas | Instagram: Fisk Salvador Brotas
CABULA: Facebook: fiskcabula | Instagram: Fisk Cabula
CAJAZEIRAS: Facebook: fiskcajazeiras | Instagram: Fisk Cajazeiras

- Indicações: pensando em formar um ambiente familiar e muito mais agradável ao aluno, existe um sistema
de indicação onde cada aluno tem a oportunidade de trazer amigos para a escola. A cada indicado que se
matricula além de ganhar desconto o aluno também faz um resgate de Fiskdollar.
4 – Trocas
Os prêmios serão diversificados. As trocas também poderão ser feitas a qualquer momento na recepção da
escola até o último dia da campanha.

FISK Brotas / FISK Cabula / FISK Cajazeiras
www.fisksalvador.com

