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REGULAMENTO Imagine GO
A Imagine GO (IG) considera válidas as inscrições de alunos que se façam acompanhar da respectiva Ficha de Inscrição
devidamente preenchida e assinada, bem como do pagamento da taxa de inscrição/renovação que estiver afixado no Preçário.
As Fichas de Inscrição deverão ser acompanhadas pela cópia do Cartão de Cidadão do Aluno, bem como da cópia de outro
documento que comprove o pedido de aplicação de Preçário em condições especiais (Protocolos).
A frequência das atividades inscritas implica o pagamento, até dia 8 de cada mês, da respectiva mensalidade afixada no
Preçário, sendo o respectivo recibo enviado para o endereço electrónico indicado na Ficha de Inscrição. O não pagamento da
mensalidade até ao final do mês implica a impossibilidade de frequência das aulas até à regularização da situação. Os
pagamentos efectuados nestas circunstâncias têm um agravamento de 15% e os pagamentos efectuados depois do final do
mês têm um agravamento de 50%.
As atividades da IG encontram-se organizadas em termos de ano letivo, o qual se inicia no mês de Setembro de um ano e
termina no mês de Julho do ano seguinte.
A IG encontra-se encerrada nos seguintes períodos:
● Carnaval: 2ª e 3ª feira
● Páscoa: Semana Santa
● Natal: semana entre o Natal e o Ano Novo
● Mês de Agosto
● Feriados Nacionais e no Feriado do Concelho de Lisboa
Não serão substituídas as aulas previstas para estes dias.
O pagamento do mês de Julho far-se-á do seguinte modo:
● A primeira metade do mês de Julho é liquidada no mês seguinte ao da inscrição
● A segunda metade do mês de Julho é liquidada no mês subsequente
A desistência da frequência das atividades inscritas deverá ser feita com um mínimo de antecedência de 30 dias de calendário.
A falta de comunicação da desistência neste prazo não isenta o pagamento da mensalidade do mês seguinte ao da pretendida
desistência.
A desistência da frequência das atividades inscritas não implica a restituição de quaisquer valores pagos, ainda que referentes
a meses ainda não ocorridos, nomeadamente, o mês de Julho.
Por motivos devidamente comprovados, poderão ser casuísticamente autorizadas pela IG a suspensão ou o pagamento parcial
das mensalidades.
Será cobrada a frequência de aulas experimentais, de acordo com o que estiver afixado no Preçário.
Faltas e substituições:
● Aulas de dança e holísticas:
- Será da responsabilidade da IG a substituição do professor habitual em caso deste faltar. Caso não seja possível a
substituição, será proposta uma data e hora alternativa para a substituição com o professor habitual
- A falta de um aluno a uma aula de dança no seu horário habitual ou em data e hora alternativa não será compensada.
Ainda assim, e caso exista essa possibilidade, poderá o aluno em causa frequentar uma aula de uma outra modalidade de
dança
● Aulas de música:
- Será da responsabilidade da IG a substituição do professor habitual ou será proposta, ao respectivo aluno, uma data e
hora alternativa para a realização da aula
- As aulas de alunos que frequentam aulas de grupo não têm possibilidade de substituição
- Aos alunos que, com uma antecedência mínima de 24 horas comuniquem a sua impossibilidade em atender à aula, será
proposta uma data e hora alternativa para a sua realização
- As aulas de substituição deverão ser dadas até ao final do mês subsequente
- As aulas dos alunos que, por não comparência ou falta de aviso dentro do prazo acima referido, são consideradas dadas,
não sendo sujeitas a substituição, a não ser em circunstâncias especiais e casuísticamente consideradas pela IG
Proteção de Dados:
A IG protege os dados pessoais constantes desta Ficha de Inscrição.
Permito a transmissão dos dados pessoais necessários à subscrição do seguro desportivo e a parceiros que dinamizem atividades que decorram na IG
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