Regulamento Idiomas 2019

A Sociedade Hípica de Campinas (SHC) informa o regulamento e as novas
regras para as aulas de idiomas.
01. As taxas mensais são reajustadas pela variação monetária e deverão
ser pagas até o dia 10 (dez) do mês vencido, através de boleto bancário,
sendo que, após essa data, será acrescida de juros e multa. As
cobranças serão enviadas pelo correio antecipadamente ao vencimento
ou poderão ser emitidas pelo site: www.hipica.com.br.
02. O cancelamento da inscrição poderá ser realizado através do termo
assinado no SAA, também por e-mail: saa@hipica.com.br ou através do
site www.hipica.com.br, sendo que será cobrado o mês do
cancelamento, caso o mesmo não seja realizado até o dia 15º dia do
mês.
03. Caso o aluno não receba a ficha de cobrança, ele deve comparecer na
tesouraria do clube para evitar qualquer transtorno. O horário de
funcionamento da Tesouraria é de 2ª à 6ª, das 8h às 17h, e aos
sábados, das 8h às 14h.
04. Havendo desistência até o mês de março no curso de Iniciantes
(aqueles que não possuem conhecimento na língua), a vaga será
preenchida com o próximo nome da lista de espera. Já para os outros
módulos, chamaremos ao longo do ano, conforme desistências.
05. Ao sócio inscrito serão permitidas 4 faltas injustificadas durante o
semestre (março a junho e agosto a novembro). Não serão
contabilizados as ausências permitidas, ou seja, problemas de saúde e
outros motivos de caso fortuito ou de força maior, desde que
devidamente documentados e comprovados, deverão ser enviados
através do e-mail cultural@hipica.com.br. Caso seja ultrapassada as
faltas sem justificativa, será necessário fazer uma solicitação por escrito
da permanência no curso, para aprovação da diretoria.
06. Qualquer dúvida ou esclarecimento, o associado poderá entrar em
contato pelo telefone 3794-6020 ou pessoalmente no SAA, nos
seguintes horários: de 2ª à 6ª, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às
14h.

