
Regulamento

Dance Factory Studios

 2017-2018

A Dance Factory Studios é uma marca da Camarim Rouge, Lda com sede na Rua 
Soares dos Reis 11A, Campolide - Lisboa, e contribuinte 509 892 329;

A Dance Factory Studios tem instalações na morada da sede, com três estúdios 
para os alunos praticarem diversas actividades de dança, teatro e outras;

Os alunos podem optar por ter um seguro para acidentes pessoais que os proteja 
na frequência das actividades, bastando para isso solicitá-lo na receção a qualquer 
momento;

O ano letivo começa em Setembro e acaba em Julho;

Na inscrição o aluno deve referir a(s) modalidade(s) que vai frequentar, podendo 
alterar a modalidade a qualquer altura, bastando informar a recepção;

Os níveis das aulas estão indicados no horário publicado, sendo a ausência de 
numeração significante de “Nível Aberto”, “1” iniciação, “2” intermédio e “3” 
avançado.

O aluno pode frequentar aulas para um nível diferente do seu, com o consentimento 
do professor; 

O pagamento das aulas regulares deverá ser efectuado até à primeira aula do mês. 
Se por excepção essa aula acontecer após o dia 7 do mês, deverá providenciar a 
transferência bancária até essa data para evitar deslocar-se à escola;

Neste caso deverá remeter o comprovativo de transferência para o endereço: 
anita@dancefactory.com.pt  ;

Os alunos podem compensar aulas até à primeira semana do mês seguinte 
(inclusive);

A inscrição na escola é validada todos os meses com o pagamento das 
mensalidades; 

mailto:anita@dancefactory.com.pt


Mais de 90 dias sem frequência obriga a re-inscrição ;

Os horários são semanais, podendo ser alterados de acordo com a disponibilidade 
dos professores, de acordo com uma boa gestão do mix de aulas, ou com a 
existência de um mínimo de alunos;

A Dance Factory Studios divulga semanalmente os horários via página na internet 
ou facebook - se desejar recebê-lo de alguma outra forma faça p.f. o pedido junto da 
recepção;

A Dance Factory Studios aconselha os alunos a guardarem consigo os objectos 
pessoais de valor, e a usar os locais próprios em estúdio para guardar esses 
pertences;

Não é permitido o consumo de bens alimentares nos estúdios ou nos camarins; 

O acesso a áreas diferentes dos estúdios, corredores e camarins, é interdito;

Este Regulamento pode vir a ser alterado durante o ano e estará sempre disponível 
e actualizado na recepção da escola e no site da internet para consulta de todos;

A inscrição na escola pressupõe o conhecimento deste regulamento, sendo que ele 
pode ser consultado a todo o momento na sítio da internet: 
dancefactorystudios.com.pt, na página dos preços.
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