
2. PAGAMENTOS

3. GESTÃO AUTÓNOMA DAS FALTAS 

4. CANCELAMENTO DAS AULAS

Data Limite de Pagamento

- Após a data limite, acresce um valor de 10 eur à
mensalidade. 

- Formas de Pagamento: Numerário, Transferência
ou MBWay. 

- 11 Mensalidades | Setembro 22 a Julho 23

- Faltas do Aluno | Nunca alteram o Calendário de
Pagamento Mensal. 

- Renovação de Inscrição | Julho | 30 eur por aluno

 

Até dia 8 de cada mês corrente.

REGULAMENTO 
2022/23 

ANO LETIVO 2022/23
5 SET 22 - 31 JUL 23

Inscrição 50 eur   

FERIADOS E PERÍODOS DE
INTERRUPÇÃO LETIVA 

1.

As aulas que coincidam com feriados
nacionais, podem ser repostas noutro
horário/dia à escolha do aluno. 

No entanto, as aulas que coincidam com
períodos de Interrupção Letiva  nunca
alteram o Calendário de Pagamentos
Mensais e essas aulas não podem ser
alteradas para outros dias/horários. Natal,
Carnaval e Páscoa.
 
O estúdio apenas estará encerrado
durante o mês de Agosto (única
mensalidade isenta de pagamento). 

Para mais informações, por favor consulte
o documento "Feriados e Interrupções
Letivas 2022/23". 

DÚVIDAS?!
 Avenida do Bessa, n.º 155 
4100-012 Porto - Portugal

Email: pianostudio.porto@gmail.com

Portal do Aluno - "Calendar"

-  Por favor, não nos envie sms, não dê "recado" ao
professor ou tente ligar. Use o Portal do Aluno para
cancelar ou alterar as suas aulas.
 
- Não remarque aulas que não tenham cumprido a
Política de Cancelamento das 24h de antecedência.
Serão automaticamente anuladas.

- DESMARQUE sempre as aulas em que não possa
estar presente. A organização do estúdio depende
deste comportamento de todos os alunos. 

- A remarcação de aulas na modalidade "aula
individual" apenas será possível nos horários das
"aulas regulares", desde que o cancelamento tenha
cumprido a política de cancelamento.
  

Prazo de Cancelamento das Aulas
Até 24h de antecedência

Prazo de Reagendamento
Até 30 dias APÓS o cancelamento, desde que
as mensalidades estejam regularizadas. 


