FORUM DANÇA - ANO LECTIVO 2016-2017
REGULAMENTOS GERAIS
1) AULAS REGULARES
1.1 Inscrição
a) A taxa de inscrição é obrigatória e válida até ao final do ano lectivo, devendo ser paga nova inscrição no
início de cada ano lectivo.
b) O pagamento da taxa de inscrição é feito em simultâneo com o pagamento da primeira mensalidade.
c) O Seguro de Acidentes Pessoais está incluído na taxa de inscrição.
d) São considerados antigos alunos aqueles que:
1. tenham frequentado o ano lectivo anterior
2. ex-alunos dos cursos Forum Dança (PEPCC, CDC ou CGPAE)

1.2. Mensalidades
a) Os pagamentos devem ser efectuados até dia 5 de cada mês. A partir dessa data, será aplicado um
agravamento de 3€ sobre o valor da mensalidade.
b) Não se efectuam reembolsos de mensalidades.
c) A interrupção de frequência nas aulas por um ou mais meses, obriga ao pagamento da taxa de
renovação, no valor de dez euros (10€).
d) O cálculo do valor das mensalidades é efectuado em função do número de aulas/semana.

1.3 Descontos nas aulas regulares
Alunos de cursos a decorrer (PEPCC, CDC ou CGPAE) – 50% desconto na mensalidade
Reformados têm 25% de desconto na mensalidade das aulas de Pilates.

1.4 Funcionamento geral
a) Só é garantida a entrada nas aulas até 10 minutos após o seu início.
b) As aulas não frequentadas numa semana podem ser compensadas, dentro do mesmo mês, por aulas da
mesma disciplina ou de outra disciplina.
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2) WORKSHOPS e SEMINÁRIOS
2.1 Pagamentos
a) O pagamento de workshops/seminários deve ser efectuado até uma semana antes do seu início,
efectivando-se assim a inscrição.
b) Findo este prazo, a pré-inscrição perde a validade, deixando de se garantir a vaga.
c) Os reembolsos apenas estão previstos caso a desistência seja comunicada, no mínimo, com dois dias
(48h) de antecedência.
d) Findo este prazo , e caso se verifique a desistência, será reembolsado apenas metade (50%) do valor
pago.
e) Desistências no primeiro dia de workshop/seminário não são reembolsáveis.

2.2 Descontos em workshops e seminários:
a) Alunos de cursos a decorrer (PEPCC, CDC ou CGPAE) – 50% desconto
b) Estes descontos não são válidos para workshops organizados em colaboração com outras
estruturas/entidades.
c) Estes descontos não são acumuláveis com outros descontos, estipulados no âmbito de ciclos de
workshops, nomeadamente os estabelecido pela frequência de mais que um workshop/seminário.
a) Estes descontos não são aplicáveis nas aulas abertas a alunos externos, no âmbito dos cursos que
estejam a decorrer - PEPCC, CDC ou CGPAE.
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