Termos&Condições 2017/2018

TERMOS & CONDIÇÕES
i ) A LUSO Academy oferece aulas de música em pequenas turmas.
ii) Todas as crianças e adolescentes que frequentam as aulas devem ser acompanhadas até
à sala de aula / receção do edifício onde estará o professor responsável.
iii) No caso de a criança ou adolescente se deslocar sozinha até ao local, deve ser assinado
pelo encarregado de educação um acordo de responsabilidade.
iv) O encarregado de educação deve informar a LUSO Academy de qualquer outra pessoa
autorizada a receber a criança ou adolescente. Encorajamos todos os novos pais /
encarregados de educação a estarem presentes no primeiro dia de aulas, onde terão a
oportunidade de fazer qualquer pergunta que possam ter e tirar algumas dúvidas.
v) Em raras circunstâncias, pode ser necessário reorganizar as datas de uma turma. Nesses
casos, tentaremos informar com a maior antecedência possível. Os encarregados de
educação devem fornecem endereços de e-mail ou números de telemóvel e assim será
enviada mensagem sempre que possível.
vi) Os alunos deverão comportar-se de forma responsável respeitando professores, outros
estudantes e equipamentos. O aluno que não se comporte de forma responsável, não lhe
será permitida a sua continuidade nas aulas.
vii) O não comparecimento às aulas por motivo de doença ou por razões pessoais, não dá
o direito a um reembolso, aula extra, ou uma transferência. Reservamo-nos o direito de
contatar os pais / encarregados de educação de alunos com menos de 18 anos de idade, que
perderam duas ou mais semanas consecutivas na LUSO Academy sem aviso prévio.
Viii) A matrícula é formalizada após o pagamento da taxa de inscrição (£12, 15€, 20CHF)
xix) As aulas na LUSO Academy comportam uma mensalidade de £57, 57€, 115CHF.
x) O pagamento é feito até ao dia 8 de cada mês.
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xi) Pagamentos em cheque não podem ser realizados. Os pagamentos serão cobrados por
meio de depósito em conta bancária
xii) Se o pagamento não for realizado conforme o contratado, o aluno será impossibilitado
de frequentar as aulas na LUSO Academy.
xiii) Se por qualquer motivo pretender cancelar a inscrição na LUSO Academy, deverá
informar com um mês de antecedência antes do início do period. Poderá cancelar a
inscrição em Janeiro e Abril.
xiv) É da responsabilidade dos pais garantir que cada aluno estará devidamente equipado
com canetas, lápis, livros de trabalho, instrumento musical etc e que esses recursos são
trazidos para a aula a cada semana.
xv) A LUSO Academy poderá utilizar fotografias e vídeos realizados durante as aulas e
concertos para divulgação.

