regulamento do estúdio
A Associação Flic-Flac - DDC pretende oferecer os melhores serviços aos seus alunos. Para tal, os alunos
deverão ter em conta as seguintes normas de funcionamento:
1. Normas de Pagamento
1.1. Este estúdio não pratica taxa de inscrição;
1.2. O pagamento das Modalidades/Pack é por período, podendo ser mensal em situações excecionais
e com o acordo da Direção da Associação;
1.3. O pagamento deverá ser realizado de acordo com o seguinte esquema:
1º período

Até 8 de setembro

2º período

Até 8 de janeiro

3º período

Até 8 de maio

1.4. O pagamento da mensalidade deverá ser efetuado por transferência ou, em casos excecionais, por TPA;
1.5. Não há lugar à devolução de qualquer pagamento quando, por razões não imputáveis ao Estúdio,
o aluno não participar em todas as atividades do período;
1.6. No caso de um aluno se inscrever no Estúdio somente a meio de um dos períodos, ser-lhe-á cobrado
o pagamento equivalente ao tempo de frequência, nunca sendo este valor inferior a uma mensalidade;
1.7. No valor do período estão previstas as pausas letivas: 1 semana no Natal e 1 semana na
Páscoa, bem como feriados;
1.8. Qualquer formação extra ou workshop será pago à parte.
2. Normas Gerais de Funcionamento
2.1. Nenhum aluno deve entrar na sala de aula com calçado de rua, de modo a preservar o chão e a sua limpeza;
2.2. Os alunos de hip-hop deverão trazer um calçado específico para aula, fincado este no estúdio;
2.3. No caso de falta por parte do professor, o estúdio compromete-se a avisar o aluno e a repor a
aula o mais cedo possível;
2.4. No calendário letivo estão previstas duas semanas de férias, em que não funcionarão aulas
normais: uma no Natal e outra na Páscoa; também o mês de agosto é considerado mês de férias letivas;
2.5. O ponto anterior não obsta a que, nesses períodos, possam decorrer formações pontuais/workshops;
2.6. Todos os alunos deverão respeitar os seus colegas e professores, contribuindo para o bom
ambiente na aula e no estúdio.
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3. Normas durante a pandemia
3.1. As turmas não terão mais de 8 (oito) elementos por aula na sala 2 e 10 (dez) elementos por aula na sala 1;
3.2. Não é permitida a entrada no estúdio sem máscara e/ou viseira;
3.3. Todas as pessoas deverão desinfetar as mãos à entrada do estúdio;
3.4. Todos os que quiserem entrar no estúdio deverão descalçar-se e colocar o calçado no local indicado
para o efeito;
3.5. A entrada dos alunos no estúdio só será permitida, no máximo, 10 (dez) minutos antes do início da
respetiva aula;
3.6. As aulas passarão a ter a duração máxima de 50 minutos, a fim de haver tempo para a desinfeção
do espaço entre aulas;
3.7. Não será permitido a permanência de pais ou acompanhantes no espaço do estúdio e apenas será feito
atendimento a uma pessoa de cada vez na receção.

Qualquer outro assunto não consignado no presente documento deverá ser reportado à Direção da Associação,
de modo a poder resolver-se o problema o mais prontamente possível.

A Presidente,
(Dra. Cristina Faria)

