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REGULAMENTO SLAVA GOULENKO
•

A saúde de nossos alunos é de extrema importância para nós. Por isso, por favor,
consulte o seu médico quanto às atividades praticadas e apresente atestado
médico.

•

Matrícula deve ser feita todo ano com atualização cadastral e pagamento de Taxa.

•

As mensalidades deverão ser pagas em Dinheiro e Cartão de Débito na secretaria
da Escola ou por PIX e Boleto enviado por e-mail.

•

O vencimento é no dia 05 de cada mês. Após o dia 05, haverá uma taxa por atraso
de 10% sobre a mensalidade.

•

Para trancamento de matrícula, é necessário que a Escola seja comunicada, no
máximo, até o dia 30 do mês anterior. Isso porque, após o dia 30 de cada mês, a
mensalidade do mês seguinte é gerada, cobrada e devida.

•

A taxa de destrancamento da matrícula equivale a 25% do valor da mensalidade
do aluno.

•

Em Janeiro as aulas são normais e há cobrança de mensalidade.

•

Geralmente produzimos dois lindos espetáculos por ano: um em Julho e outro em
Dezembro. A participação nestes eventos é opcional e implica em custos extras.

•

Usamos a imagem do aluno para publicações nas redes sociais e site da Escola de
Dança Slava Goulenko.

PLANOS ANUAIS
•

Planos anuais são a contratação de um pacote com 12 meses de aulas
ininterruptos, Janeiro inclusive.

•

Pagamentos apenas em cartão de crédito em 12x sem juros ou à vista.

•

Desconto de 10% sobre o valor mensal.

•

Não há trancamento, o plano anual não poderá interrompido,

•

Ao cancelar o plano anual, é aplicada uma multa 25% sobre o valor a ser
restituído.

•

A restituição é feita parcelada de acordo com a quantidade meses faltantes para o
término do contrato por meio de PIX.
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