REGULAMENTOS GERAIS
ANO LECTIVO 2017/2018

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 é obrigatório e 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 são efectuados até ao último dia do mês anterior, excepto quando se trata do primeiro
mês de frequência. Não será permitida a frequência da actividade em situações de falta de pagamento.
b) Não se efectuam reembolsos de mensalidades. Quando a ausência é por motivo de força maior, o valor
é creditado noutro mês ou na frequência de outra actividade.
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
Taxa de Inscrição: valor único de 20€ para residentes na Freguesia da Penha de França, mediante
apresentação de comprovativo de morada.
Mensalidades: 50% desconto na mensalidade para alunos de cursos a decorrer (PACAP, CDC ou CGPAE).
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 por aulas da mesma disciplina ou de
outra disciplina mas apenas no mês a que respeita a mensalidade.
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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,
confirmando-se assim a inscrição. Findo este prazo a pré-inscrição perde a validade, deixando de se
garantir a vaga.
b) O reembolso apenas é feito se a desistência for comunicada com o mínimo de 48h de antecedência.
c) Para desistências com menos de 48h de antecedência será reembolsado metade (50%) do valor pago.
d) As desistências no primeiro dia de workshop/seminário não são reembolsadas.

3) AULAS AVANÇADAS DA MANHÃ
a) Para as aulas da manhã, que decorrem no âmbito do PACAP e são abertas a um número limitado de
alunos externos, é necessário fazer uma pré-reserva. Esta faz-se mediante envio de email para
forumdanca@forumdanca.pt e, sempre que possível, com o pagamento da mensalidade/aula.
b) É possível a frequência no próprio dia, sem pré-reserva. Nestas situações a entrada fica condicionada ao
número de vagas disponíveis no dia.

4) SAÚDE/ ASSISTÊNCIA
a) Os alunos estão cobertos por um seguro de acidentes pessoais, que é obrigatório e está incluído no
pagamento da Taxa de Inscrição. Não estão abrangidas nesta apólice tratamentos com terapias
alternativas.
b) No acto da inscrição o aluno (ou encarregado de educação do aluno) assegura, mediante assinatura de
um Termo de Responsabilidade, que reúnem as condições de saúde geral adequadas à prática de
actividade física.

4) PREÇOS
Taxa de Inscrição
Outubro a Março
Abril a Junho

25€
15€

Antigos Alunos

15€

Taxa de Renovação

10€

Aulas de Nível Avançado

10€

Mensalidades
Frequência

+ 16 anos e Adultos

1x/ semana

30€

Crianças/Jovens
6-15 anos
30 €

2x/ semana

40€

35 €

3x/ semana
4x/ semana
Livre Trânsito

50€
60€
70€

Crianças
3-5 anos
25€
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OPÇÕES DE PAGAMENTO NÃO SUJEITAS A TAXA DE INSCRIÇÃO
(não incluem seguro)

1

Caderneta 5 aulas (válida por 3 meses)

45 €

Aula Avulso
Aula Experimental 1
(valor posteriormente descontado na Taxa de Inscrição)

10 €
7€

As aulas experimentais para crianças/ jovens até aos 16 anos são gratuitas.
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