
CONDIÇÕES/REGULAMENTO 
 

Formas de pagamento: 
Anualmente – Até 30 de setembro com desconto de 10‰ 
Trimestralmente - Até dia 8 do primeiro mês de cada trimestre de aulas com 
desconto de 5 euros 
Mensalmente - Até dia 8 de cada mês 

 
Material a apresentar no ato da inscrição: 
- 2 fotos/fotocópias tipo passe; 
- Fotocópia do Cartão de Cidadão; 
- Boletim de vacinas atualizado; 
- Fotocópias de diplomas da área da dança. 

 
• Os alunos são inscritos para todo o ano letivo que inicia a 15 de Setembro e termina a 

15 de Julho. 
• A quota de julho é a primeira a ser paga, funcionando como um compromisso de 

frequência do ano letivo.  
• Em caso de desistência não serão reembolsados valores pagos anteriormente. 
• Os pagamentos das quotas mensais deverão ser liquidados até ao dia 8 do mês ou 

trimestre a que respeita, exceto a inscrição ou matrícula. 
• No caso de qualquer dificuldade financeira, os encarregados de educação deverão no 

prazo de pagamento, entregar na secretaria, cheque para a data que convier, mas 
sempre para ser cobrado até ao dia 30 desse mês. 

• Se os pagamentos ou entrega do cheque datado não forem efetuadas nos prazos 
referidos, terão nesse mês, um acréscimo de 5 euros por cada mês de atraso. 

• No caso de vários irmãos a frequentarem a atividade de Ballet, terão todos uma 
redução de 2 euros na mensalidade e 10% no valor da inscrição/reinscrição. 

• As atividades não se desenvolverão durante o período de férias escolares. 
• O ano letivo terá início com um horário provisório do funcionamento das diferentes 

aulas, sendo depois, se necessário, reajustado de acordo com a disponibilidade dos 
alunos, professores e estúdio/salas de aula. 

• A Academia reserva o direito de alterar o horário das aulas para se adaptar às 
necessidades da maioria dos alunos e em épocas de preparação de 
Exames/Espetáculos a academia poderá eliminar/juntar turmas em função do número 
de alunos. 

 


