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O presente regulamento entra e vigor no primeiro dia de aulas do ano letivo 2015-2016.
Elementos necessários para a inscrição: duas fotografias; uma declaração médica (para
os alunos que desejam frequentar as sessões de Pilates para reabilitação); pagamento
do valor da inscrição, da caução e da mensalidade do mês.
O pagamento da mensalidade é efectuado sempre até ao dia 5 de cada mês.
O pagamento da mensalidade efetuado fora da data estabelecida tem um acréscimo de
20%.
Na falta de aviso prévio (até final do mês anterior) sobre a interrupção temporária das
aulas, os alunos ficam obrigados ao pagamento total da mensalidade do mês.
São admitidos casos excepcionais de interrupção temporária das aulas, num período
nunca superior a um mês. Para manter a inscrição ativa, neste período o aluno fica
obrigado ao pagamento da mensalidade mínima, ou então transfere o valor da caução
para esse mês.
Em caso de interrupção, num período superior a dois meses sem pagamento de
mensalidade, o aluno perde o valor da inscrição e da caução. Para voltar a frequentar as
aulas terá que efetuar uma nova inscrição.
Não é permitida a transferências de aulas para o mês seguinte, nem alterar o valor da
mensalidade para compensar aulas em falta.
Os alunos que interrompam as aulas no período de férias de Natal, Páscoa ou Carnaval,
para manterem a sua inscrição ativa têm que pagar a mensalidade mínima do mês
corrente, podendo compensar excepcionalmente, as aulas no mês seguinte, mas sem
alterar o valor da mensalidade da inscrição.
Em caso de falta do aluno as aulas podem ser compensadas durante o mês corrente.
Não podem ser compensadas no mês seguinte, nem contribuir para a alteração do
número de aulas de frequência.
Numa eventual falta do professor as aulas em falta serão sempre compensadas em
horas, no mês corrente.
Não haverá aulas em dias feriados.
Período de férias: Natal 3 dias | Páscoa 3 dias.
Aconselha-se o uso de roupa confortável, mas ajustada ao corpo para melhor correcção
dos exercícios. Utilize meias que não escorreguem.
Se usar cabelo comprido, será mais adequado prende-lo.
A inscrição é valida de Setembro de 2015 a Julho de 2016.

