CURSO INTENSIVO DE FÉRIAS - 07/2018
TERMOS & CONDIÇÕES
Período: 02/07 a 27/07/18
Carga horária total: 57 horas

Dias: 2ª a 6ª-feira
Fone: 11 4807 9350

Horário: 19h00m às 22h00m
E-mail: info@oxbridge.com.br

Investimento = R$ 2.324,33 (vagas limitadas) DESCONTOS ABAIXO
Formas de Pagamento
Alunos Ativos e Ex-Alunos: R$ 1.627,00 (já com 30% de desconto): pagamento em até 06 parcelas mensais e consecutivas de R$
271,17 cada, com cartão de crédito ou cheques pré-datados (primeira à vista). Pagamento à vista: R$ 1.464,30.
Demais clientes: R$ 1.859,46 (já com 20% de desconto): pagamento em até 03 parcelas mensais e consecutivas de R$ 619,82 cada,
com cheques pré-datados (sendo a primeira à vista) ou em até 06 parcelas de R$ 309,91 cada, com cartão de crédito. Pagamento à
vista: R$ 1.673,51.

a) O cancelamento do curso poderá ser efetivado apenas até 07 (sete) dias antes do início do mesmo. Caso isto ocorra, o
valor pago será devolvido descontando-se 15% do valor total do curso a título de multa rescisória. Caso tal valor ainda não
tenha sido pago, o(a) Contratante deverá fazê-lo imediatamente;
b) Após o início do curso não será possível realizar o cancelamento ou suspensão do mesmo;

c) Prevemos a formação de vários grupos para diferentes níveis de alunos, do mais básico ao mais avançado;
d) No primeiro dia de aula, haverá uma dinâmica de grupo durante a primeira parte da aula para termos certeza de que os
grupos estão homogêneos. Após a dinâmica de grupo, haverá um breve intervalo e os professores se reunirão para decidir
as mudanças necessárias;
e) Caso seja necessário, mudaremos alunos de grupo no decorrer do curso para o melhor aproveitamento dos mesmos;
f) A escola fornecerá gratuitamente o material didático necessário para o bom andamento das aulas, o qual deverá ser
devolvido ao término do curso. Caso o material em questão não seja devolvido à escola até 03/08/2018, um boleto será
emitido em nome do aluno no valor de R$ 190,00, com vencimento em 08/08/2018;
g) Havendo alguma perda de aula (falta), esta não poderá ser reposta, pois não teremos outro grupo de curso intensivo de
férias em horário alternativo para tal reposição;
h) Situação de Força Maior: É um acontecimento relacionado a fatos externos, independentes da vontade humana, que
impedem o cumprimento das obrigações. Esses fatos externos podem ser: ordem de autoridades, fenômenos naturais (raios,
terremotos, inundações, etc.) e ocorrências políticas (guerras, revoluções, etc.). Desta forma, quando da ocorrência de tais
situações, não será viável / possível promover compensações.
i) O número mínimo para a formação de um grupo é de 04 participantes. O número máximo de participantes por grupo é de
06;
j) Haverá sempre um intervalo após uma hora e meia de aula de aprox. 05 minutos. Pedimos que faça o possível para que
não se estenda;
k) Caso você deseje mudar de grupo no decorrer das aulas, sinta-se à vontade para conversar conosco e faremos o possível
para atendê-lo(a);
l) Todos os grupos terão, no mínimo, dois instrutores cada durante todo o período;
m) Um certificado de participação será fornecido ao final do curso - presença mínima de 75% (setenta e cinco por cento);
n) Durante o curso, questionários de satisfação serão distribuídos. Pedimos que seja bem franco(a) ao respondê-los para que
possamos fazer ajustes no curso a tempo. Lembramos que não é necessário aguardar os questionários para expressar sua
opinião – estaremos sempre à disposição;
o) Quaisquer dúvidas, reclamações, sugestões ou comentários poderão ser feitos na secretaria da escola ou registrados pelo
e-mail: solicitacao@oxbridge.com.br;
p) Ao chegar à escola, sempre verifique a sala onde a aula ocorrerá em uma lista afixada no mural da secretaria.
Ciente e de acordo,
Contratante:

Jundiaí, _______ de _______________________ de 2018.
CPF:______________________

Ass.:

Dt. Nasc.: ___/___/_____
Escola/Atendente:
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Ass.:

