
 

 

            REGULAMENTO DOS CURSOS DE IDIOMAS  

ITALIANO E ESPANHOL – 2021 

 

A Sociedade Hípica de Campinas, oferece aula de idioma para associados a partir de 

16 anos de idade, na língua italiana módulo iniciantes,  100% on-line. A língua Italiana 

são semanais, são ministradas 100% são on-line. 

 

O presente regulamento descreve as normas dos cursos de idiomas:  

 

1. O associado deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Associado 

(SAA) pessoalmente ou por e-mail: saa@hipica.com.br, para obter informações do 

curso para Iniciantes (sem conhecimento da língua) 100% on-line.   

 

2. O departamento de Cultura através do e-mail:cultural@hipica.com.br informará ao 

associado à existência da vaga, dia da semana e horário da aula.  A inscrição 

deverá ser efetuada no Serviço de Atendimento ao Associado (SAA) pessoalmente 

ou pelo e-mail: saa@hipica.com.br no prazo máximo de 05 dias consecutivos.  No 

caso de não existir a vaga para o módulo, o associado será incluído na lista de 

espera. 

 

3. A taxa mensal das aulas é estipulada nos moldes estatutários e cobrada juntamente 

com a taxa de manutenção do clube, sendo que, após o vencimento no dia 10, 

estará sujeita as mesmas penalidades e encargos previstos no estatuto. As 

cobranças serão enviadas pelo correio antecipadamente ao vencimento ou poderão 

ser emitidas pelo site: www.hipica.com.br   

 

4. Da Cobrança: Taxa da modalidade/ Cancelamento/ Rematrícula: 

 

4.1 . O fechamento da cobrança mensal será no dia 19 de cada mês, referente ao 

período do dia 20 do mês anterior até o dia 19 do mês corrente, e entrará na 

cobrança do mês subsequente. 

 

4.2 . Quanto ao desligamento da modalidade, será cobrado o mês do cancelamento,   

  que deverá ser solicitado no Serviço de Atendimento ao Associado (SAA)  

  pessoalmente ou pelo e-mail: saa@hipica.com.br até o dia 19 do mês corrente.  
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4.3. A taxa da modalidade referente ao mês de férias será cobrada normalmente. 

4.4. O valor da taxa da modalidade terá reajuste anual no mês de abril. 

4.5. Caso o associado retorne antes de 2 meses (60 dias), a partir da data do 
cancelamento, será cobrada uma taxa de rematrícula (valor integral). 

 
5. O controle de presença nas aulas será realizado pelo professor, visando a garantia 

da inscrição do aluno na modalidade.  

 

6. O sócio titular é o único responsável pelo fornecimento do seu correto endereço 

eletrônico ou telefônico quando da sua inscrição no curso, bem como, da sua 

atualização durante todo o decorrer desta modalidade. 

 

7. A desistência do curso do módulo iniciantes (sem conhecimento da língua) até o mês de 

março, ocorrerá que a vaga será preenchida com o próximo nome da lista de 

espera. 

8. Para o sócio inscrito serão permitidas 04 faltas injustificadas durante o semestre 

de: março a junho e agosto a novembro.  

 

9. Em casos de necessidade de ausência, por motivos médicos ao qual o associado 

fique impedido de frequentar as aulas, deverá comunicar o SAA juntamente com a 

apresentação do atestado médico. Não será contabilizado as ausências permitidas, 

ou seja, problemas de saúde e outros motivos de caso fortuito ou de força maior, 

desde que devidamente documentados e comprovados. Os documentos deverão ser 

enviados através do e-mail cultural@hipica.com.br. Caso seja ultrapassada as faltas 

sem justificativa, será necessário, uma solicitação por escrito para a permanência no 

curso, para aprovação da diretoria. 

 

10. A transferência do aluno para outro módulo durante o ano letivo, será permitida por 

determinação do professor.  

 

11. Informações pelo telefone 19 3794-6020 ou pessoalmente no Serviço de 

Atendimento Ao Associado (SAA), nos seguintes horários: de 2ª à 6ª feira, das 8h às 

17h, e aos sábados, das 8h às 14h. 
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