
                                   REGULAMENTO INTERNO DA ACADEMIA RIVER DANCE 

 

A RiveR Dance Studios é uma empresa dedicada ao ensino das mais variadas modalidades de 

dança, para as várias faixas etárias, nomeadamente do 3 aos 80 anos de idade, cuja atuação se 

estende a todo o Porto, tendo sede na Lordelo do Douro, contribuindo para o 

desenvolvimento psicológico e físico de todos os seus alunos. 

 

 

                                                                   CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Localização e Funcionamento) 

 

1- A academia River Dance Studios tem as suas instalações na Rua das Sobreiras 

nº68, Lordelo do Douro, Porto, funcionará todos os dias úteis entre as 9:30 e as 

21:00 horas, e aos Sábados das 9h às 14horas, encerrando aos domingos e 

feriados Nacionais e Municipais, como também no período entre o Natal e o ano 

novo e sábados de Páscoa.  

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(Direitos do Sócio) 

 

O Sócio do River Dance Studios tem direito:  

1- Utilizar os serviços personalizados e instalações especiais disponíveis na academia, 

pelo valor que se encontrar tabelado no respetivo preçário de cada modalidade. 

2- . Ao abrigo da presente campanha, com a oferta da inscrição/renovação, o River Dance 

Studios assegura o direito de utilização das instalações, mediante o pagamento das 

mensalidades via débito direto.  

3- Pagamento anual, oferta de dois meses, mais a inscrição e renovação. 

 

 



CLÁUSULA TERCEIRA: 

(Pagamento da taxa de inscrição e quotas) 

1. O Pagamento da taxa de inscrição anual é no valor de 50 euros, estando incluído o 

respetivo seguro. 

 

2. A renovação da matrícula, no valor de 40 euros, para o ano letivo seguinte, terá que 

ser efetuado, obrigatoriamente, até ao dia 30 de Junho de cada ano. Depois deste 

prazo, a renovação desta mesma, terá um custo de 50 euros. 

 

 

3.  O Sócio tem direito a uma renovação gratuita, quando inscrito ao abrigo desta 

campanha, anunciada no nº2 da Segunda cláusula. 

 

 

4. O aluno compromete-se a realizar o pagamento correspondente a 11 mensalidades, 

(Setembro a Julho). 

 

5. As mensalidades deverão ser pagas mensalmente, e poderão ser liquidadas em 

dinheiro, multibanco, através do seguinte NIB-PT50 0018 0008 0296181002094. 

 

 

6.  Constitui obrigação do Sócio pagar as mensalidades antecipadamente em relação a 

cada período a que se referem, devendo a primeira quota ser paga na data de 

assinatura do presente contrato.  

 

7. As quotas mensalidades devem ser liquidadas até ao dia 8 de cada mês, conforme a 

modalidade de pagamento escolhida. 

 

 

8. Em Setembro o aluno deverá efetuar o pagamento da mensalidade relativa ao mês de 

Dezembro, bem como deverá ser efetuado o pagamento no mês de Janeiro, o ultimo 

mês, Julho. Não existindo qualquer tipo de reembolso deste valor.  

 

9.  A obrigação de pagamento das respetivas mensalidades mantém-se mesmo que o 

Sócio não frequente a Academia de Dança. 

 

 

10. Em caso de desistência, o aluno deverá avisar a River Dance Studios com um mês de 

antecedência por escrito, e entregar na receção da Escola de Dança. 

 

11. Salvo em caso de desistência, o aluno deverá liquidar todas as mensalidades, mesmo 

as dos meses em que se manteve ausente por motivos de férias, avaliação escolar, 

doença ou qualquer outro motivo apresentado. Apenas nos casos de doença 

infectocontagiosa, cirurgia ou lesões ocorridas durante as aulas do River Dance Studios 



e que impeçam o aluno de exercer a sua atividade física, a sua mensalidade ficará 

suspensa até o seu regresso. No entanto, estes casos terão que ser justificados com 

uma declaração médica.  

12 -Após um mês de não liquidação da mensalidade, o aluno será interdito de frequentar 

as aulas. 

 

 

 

                                                                                                           Gerência 


