INFORMAÇÃO GERAL & MEDIDAS PARA AULAS EM GRUPO

ANO ESCOLAR
●
●

O ano escolar decorre entre 6 de Setembro de 2021 até 30 de Junho de 2022.
As pausas escolares podem ser consultadas no nosso website AQUI.

TAXA DE INSCRIÇÃO
●

•

Se nunca integrou a MUSIC ROOM, a primeira aula será experimental, após a qual
poderá decidir se pretende registar-se.
A taxa de inscrição é anual, não reembolsável e cobre todas as despesas administrativas
e materiais escolares.
A taxa de inscrição é de 30 euros para um aluno, 50 euros para dois ou mais alunos.

•

A taxa será incluída no primeiro recibo mensal para o ano escolar.

●

PAGAMENTOS
Consulte os nossos preços AQUI.
●

●

●

Quando se regista para aulas em grupo, regista-se a um semestre de 7 de Setembro a 18
de Fevereiro. A totalidade desta propina será dividida em 5 meses de pagamento, de
Setembro a Janeiro, cobrindo o semestre.
Em média, traduzem-se em quatro aulas por mês, sem ajustamento de aulas pago por
mês, mesmo que haja menos ou mais aulas do que quatro por mês, pois o número de
aulas anual é equilibrado pelo ano escolar, Setembro-Junho.
Se integrar a Music Room após Setembro, o primeiro recibo será ajustado ao número de
aulas que irão decorrer nesse mês, incluindo a taxa de inscrição e o custo da aula
experimental.

●
●
●
●
●

Se pretende ter aulas em dias que estamos fechados, mas os nossos professores estão
disponíveis, essas aulas serão incluídas no recibo do mês seguinte.
Aulas individuais e de grupo na Music Room ou em casa são pagas mensalmente.
O pagamento deverá ser efetuado até ao dia 10 de cada mês.
Os pagamentos mensais podem ser efetuados por transferência ou diretamente à Music
Room.
De salientar, que todos os preços não incluem IVA.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO
●
●
●

Não há devoluções por aulas não utilizadas ou canceladas.
O cancelamento de uma aula deve ser feito pelo menos com 24 horas de antecedência
antes da hora marcada, incluindo notificações por mensagem ou email.
Se os nossos professores cancelarem uma aula por motivos de doença ou viagem,
iremos fornecer um professor substituto.

TÉRMINO
●
●

Se deseja deixar a MUSIC ROOM antes do final do semestre pago, deverá notificar por
escrito com o mínimo de 30 dias antes da última sessão.
Se os 30 dias não forem tidos em conta, todas as propinas e taxa (incluindo os valores
dos 30 dias seguintes), serão tidos em conta e pagáveis.

