EA1301012019

26 bis rue Valmont de Bomare, 76100 Rouen, France : Tel : + 33 2 35 72 08 63
Fax : + 33 2 35 72 08 64 : Mail : info@frenchinnormandy.com

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Apelido
...........................................................…………….....Sr  Sra. 
Nome(s)....................................................................................................................
Nacionalidade .................................Data de Nascimento.................. İdade..................................................
Morada
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Código postal ........................................................ Cidade..................................................
País
........................................................ Tel. ....................................................
Profissão
........................................................Tel. Trabalho ...............................................
Fax …………………………. E-mail ………………………………………………………
Por favor, indique, utilizando as caixas abaixo, quão bem pensa saber Francês.

COMPETÊNCIAS
ORAL

NÍVEL A1

NÍVEL A2

NÍVEL B1

NÍVEL B2

COMPREENSÃO
LEITURA
ESCRITA
Desejo me inscrever no seguinte programa:
 Aulas em grupo
 15 horas semanais
 25 horas semanais
 Combinado: em grupo +individuais
 15 horas semanais + 5 horas  15 horas semanais + 15 horas
 Curso preparatório DELF/DALF
 Curso de 25 auls semana
4 horas de aulas individuais
 Aulas individuais
 15 horas semanais
 30 horas semanais
 Mini Grupo Profissional
 30 horas semanais
Número de semanas ....................Data de Início……………………….Assinatura……………………………………
Observação: Ao terminar de preencher esta ficha de inscrição você estará aceitando as condições do
French in Normandy apresentadas no verso desta página.
HOSPEDAGEM
Opto pela hospedagem em casa de família: Meia pensão e pensão completa fins de semana 
Opto pela hospedagem especial em casa de família (banheiro individual): Meia pensão e pensão completa fins
de semana 
Opto por outra alternativa (dar detalhes) ……………………………………………………………………………………….
Fumante
 Sim Não Regime alimentar especial
 Sim
 Não
Detalhes……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Alergias (animais, alimentos, etc) ………………………………………………………………………………………………………………….

Data de Chegada ………………......….. Data da Partida ………………......…..
TRASLADOS AEROPORTO

Pretendo reservar um traslado do aeroporto

 À chegada  Para a Partida
 Privado  Partilhado Aeroporto
………………......…..Data, hora e número do voo ………………......….. ……………….....

EURL LANGUAGE SERVICES NORMANDIE PICARDIE
Siège : 8 rue Jean Rostand, 76140 Petit Quevilly, France. Capital de 7.622.45€, RCS ROUEN : B 411 845 829 - N° d’existence : 23760421476

EA1301012019

26 bis rue Valmont de Bomare, 76100 Rouen, France : Tel : + 33 2 35 72 08 63
Fax : + 33 2 35 72 08 64 : Mail : info@frenchinnormandy.com
OS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES 2019
Quando reservar um curso com a French in Normandy, seja directamente ou através de uma agência, aceita os nossos termos e condições de venda e
compromete-se a frequentar as aulas e a respeitar as normas e regulamentos internos da escola.
RESERVAS E PAGAMENTOS: De modo a processar uma reserva tem de ser feito um depósito não reembolsável equivalente à sua taxa de inscrição (ver
a nossa lista de preços atual). Se reservar hospedagem com o seu curso, tem ser feito um depósito não reembolsável equivalente à taxa de acomodação
apropriada (ver a nossa lista de preços atual). Estes pagamentos podem ser feitos por cartão de crédito (apenas Visa ou Mastercard) ou por transferência
bancária (detalhes mediante pedido).
Receberá uma fatura em Euros e o pagamento tem de ser efetuada antes da sua chegada por cartão de crédito (apenas Visa ou Mastercard) ou por
transferência bancária para a conta constando na sua factura. Se pagar por transferência bancária fora da Europa, existirá uma taxa adicional para cobrir
as despesas bancárias (ver a nossa lista de preços atual) e envie-nos, por favor, por fax uma cópia da sua ordem de transferência com uma cópia do seu
formulário de inscrição ou factura.O pagamento integral tem de ser recebido 3 semanas (15 dias úteis) antes do início do curso. Apenas quando o
pagamento é recebido é que podemos confirmar definitivamente o curso e enviar-lhe os detalhes do seu alojamento.
Se fizer uma reserva através de uma agência ou de um website que não o www.frenchinnormandy.com, deve cumprir os seus termos e condições.
CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO: Se cancelar uma reserva, independentemente do motivo, com mais de 3 semanas (15 dias úteis) antes da data de
início do curso, a sua inscrição não reembolsável e, quando apropriado, a taxa de acomodação de alojamento serão retidas. Se cancelar uma reserva,
independentemente do motivo, com menos de 3 semanas (15 dias úteis) antes da data de início do curso, a sua taxa de inscrição, a sua taxa de
acomodação de hospedagem (se apropriado), as suas taxas de curso e hospedagem não serão reembolsadas. French in Normandy relembra aos
estudantes que devem fazer um seguro para cobrir todas as eventualidades, incluindo cancelamentos.
NB: Se, depois de ter iniciado o seu curso, decidir terminar antecipadamente o seu curso e/ou a sua estadia em França, não será reembolsado(a)
ou compensado(a) de qualquer maneira. Além disso, se lhe tiver sido emitido um visto francês com base numa carta convite da French in
Normandy, seremos obrigados a informar as autoridades competentes se terminar o seu curso.
French in Normandy adverte que qualquer mudança na programação das aulas individuais deve ser requisitada com 48 horas de antecedência, caso
contrário, o estudante perderá seu direito às aulas.
FALTAS: Os alunos que faltem às aulas não serão reembolsados ou compensados de qualquer maneira e, se lhe tiver sido emitido um visto francês com
base numa carta convite da French in Normandy, seremos obrigados a informar as autoridades competentes se estiver repetidamente ausente.
FÉRIAS: Os alunos de longa duração que desejem fazer férias não programadas durante o seu curso devem informar a French in Normandy por
escrito, utilizando o formulário apropriado (EA4201072008 FALTAS), disponível no piso térreo da recepção do escritório, com pelo menos 4
semanas de antecedência à ausência desejada, de modo a evitar perder aulas. Cada semana de férias completa notificada desta forma pode ser
retomada mais tarde. Quaisquer períodos inferiores a uma semana não serão retomados. Este procedimento tem de ser rigorosamente
observado ou a ausência não será compensada.
ATRASOS: De modo a não perturbar os outros alunos, os alunos que cheguem com mais de 15 minutos de atraso terão de aguardar até à hora do
intervalo para se juntarem à aula. Contudo, em circunstâncias excepcionais, os professores podem permitir que os alunos atrasados se juntem à aula. As
aulas perdidas devido a atraso não serão substituídas.
SEGURO: A French in Normandy não se responsabiliza, de qualquer forma, por acidentes, perda ou roubo de bens, dinheiro ou artigos de caráter pessoal
nem pelos danos ou ferimentos provocados por terceiros aos seus alunos. Os alunos têm de possuir um seguro de responsabilidade civil para cobrir danos
ou ferimentos provocados por terceiros, incluindo prestadores de hospedagem. Aconselhamos a que faça um seguro de saúde, repatriamento e custos de
cancelamento adequado.
COMPORTAMENTO: No caso de comportamento antissocial, inaceitável ou anormal, a French in Normandy tem o direito de dispensar o aluno, a qualquer
momento, sem qualquer reembolso ou compensação.
UTILIZAÇÃO DE IMAGEM: As fotos dos alunos tiradas durante as aulas, actividades ou excursões podem ser usadas pela French in Normandy no seu
material promocional (brochuras, websites, catálogos, etc.) salvo se o aluno ou os pais do aluno o determinarem em contrário. Esta recusa tem de ser feita
por escrito quando da reserva ou assinalando a opção apropriada por ocasião do preenchimento da folha de dados pessoais do aluno.
PROCEDIMENTO DE QUEIXA: A French in Normandy tem um procedimento de queixa formal. Os alunos são solicitados a fazerem queixas ou
comentários à Coordenadora de Boas-Vindas, ou ao Coordenador de Estudos, ou a la Diretora de la escola Malika Bezzou, que completarão o documento
apropriado. Os alunos serão solicitados a contra-assinar este registro. A Fench in Normandy tomará a ação reparadora apropriada a qual também será
anotada. O aluno irá novamente ser solicitado a contra-assinar e a adicionar comentários adicionais se achar por conveniente. Apenas as queixas
assinaladas desta forma durante a permanência de um aluno podem ser tidas em consideração. A French in Normandy reserva-se o direito de decidir qual
é a compensação mais apropriada se as circunstâncias exigirem um tal resultado. Em qualquer caso não serão feitos quaisquer reembolsos.
UTILIZAÇÃO DE INTERNET: Possuímos um rigoroso código de conduta que diz respeito ao uso de computadores e internet nas nossas
instalações ou nas dos prestadores de alojamento. Qualquer aluno que viole este código verá vedado o seu acesso às nossas salas de internet
e pode ser solicitado a abandonar a escola.
PROTECÇÃO DE DADOS: A French in Normandy recolhe e processa os dados para gerir eficientemente a inscrição de alunos e acompanhamento. Estes
dados são reservados ao uso interno. A lei de proteção de dados francesa (6 de Janeiro de 1978, alterada em 2004) dá-lhe o direito de acesso e retificação
da sua informação pessoal e pode exercer este direito contratando os nossos serviços: info@frenchinnormandy.com.
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