CONDIÇÕES GERAIS
Inscrição
Para confirmar a sua inscrição no curso e a reserva de acomodações (se requerida), é preciso enviar um
depósito de 30% do curso escolhido à escola.
A inscrição tem a validade de um ano e inclui o teste de nível, o serviço de procura de acomodações, os
certificados, algumas atividades culturais e o material didático.
O saldo deve ser efetuado até o primeiro dia de aula.
Não são previstos reembolsos ou aulas de reposição para os dias indicados como feriados nacionais.

Acomodação
A acomodação fica disponível para o estudante a partir do domingo anterior ao início do curso e até o
domingo posterior ao fim do curso.
Chegada prevista: das 18 às 20 horas
Saída: até 12 horas
O endereço assim como todas as informações necessárias serão enviados por volta de duas semanas antes
do início do curso.
O pagamento da acomodação deve ser feito diretamente ao proprietário.

Modalidades de pagamento
O Artefatto aceita as seguintes modalidades de pagamento:
1. Pagamento on line com PayPal no seguinte link: https://www.metallo-nobile.com/pt/pt-pos.php.
2. Transferência bancária para "Artefatto s.r.l" , conta corrente n° 615228103347, BIC CCRFIIT3F em
Banca CR Firenze, agência n.62 - Via de' Pescioni, s/n 50123 Firenze.
IBAN: IT08X0616002899615228103347
As eventuais comissões bancárias são custeadas pelo estudante.
3. Vale postal internacional para o “Artefatto s.r.l.”, Piazza S. Spirito 4, 50125 Florença, Italia.
4. Cheque internacional.
Uma cópia do recibo de pagamento deve ser enviada para a secretaria da escola através de fax, cujo
número é +39 055280800, ou por email, ao seguinte endereço: school@metallo-nobile.com

Cancelamento e reembolso
O cancelamento da inscrição deve sempre ser comunicada por escrito à secretaria da escola. A taxa de
inscrição de € 40 não é reembolsável em caso nenhum.
Se o cancelamento for notificado:
- até 30 dias antes do início do curso: o reembolso será equivalente a 80% da soma paga;
- entre o 29.° e o 15.° dia antes do início do curso: o reembolso será equivalente a 50% da soma paga;
- depois do 14.° dia antes do início do curso: não é previsto nenhum reembolso.
Em caso de negação do visto por parte do Consulado Italiano, o estudante tem direito ao reembolso de
90% da soma paga, contanto que enviee à secretaria da escola todos os documentos originais emitidos
pela mesma e uma cópia da carta de motivação da recusa, emitida pela Embaixada ou pelo Consulado.
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