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Serviços do Campo das Artes
Ano Letivo 2020-2021

CONTACTOS
+351 229 386 075
+351 967 495 020
geral@campodasartes.pt
Rua do Almada, nº627
4050-039 PORTO

1

I - Considerações Gerais
As atividades e serviços prestados pelo Campo das Artes decorrem na
seguinte morada: Rua do Almada, 627, 4050-039 Porto.
O Campo das Artes é uma academia de artes plásticas com uma loja de
materiais. Qualquer pessoa que frequente atividades e/ou efetue
compras na loja, será designado daqui em diante por “participante”.
As instalações, equipamentos, materiais e instrumentos colocados à
disposição dos participantes devem ser respeitados e preservados.
Como tal, os participantes serão responsabilizados por todos os danos
que lhes causarem por negligência ou uso impróprio.

II - Atividades
Algumas atividades do Campo das Artes têm um número mínimo de
participantes para decorrerem. No caso dessas atividades, se o Campo
das Artes não vir esse número mínimo satisfeito até 3 dias antes do
início da atividade, reserva-se o direito de cancelar a realização da
atividade. Nesse cenário, será efetuada, por transferência bancária e na
totalidade, a devolução das inscrições que tenham sido pagas pelos
participantes.
Garantimos a devolução de uma inscrição paga, no caso de desistência
comunicada por escrito para o email do Campo das Artes
(geral@campodasartes.pt), até 7 dias antes do início da atividade. Após
esse prazo, o Campo das Artes não garante a devolução do valor da
inscrição ao participante.
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Todos os participantes serão informados por email de qualquer
alteração relativa a datas e horários de atividades nas quais estejam
inscritos (exemplo: um formador que algumas horas antes do início da
formação, por motivos de saúde, não tenha condições para estar
presente).
Será emitido um certiﬁcado de participação, quando solicitado por
escrito para o email do Campo das Artes, após o término da atividade
em questão e tendo sido frequentada com assiduidade pelo
participante.
Para participantes do mesmo agregado familiar, na compra de um
pacote de 4 aulas das Aulas em Grupo, poderá ser aplicado um
desconto de 6% sobre o preço de venda do pacote de aulas. Para que o
desconto possa ser aplicado, é necessário que os participantes
comuniquem ao Campo das Artes que são do mesmo agregado familiar.
Os formadores das atividades poderão mudar a qualquer momento e
sem aviso prévio, pelo que nenhuma atividade é garantida que seja
lecionada pelo formador indicado. Caso seja lecionada por um formador
diferente, essa informação será comunicada aos participantes por email
assim que a academia tome conhecimento da indisponibilidade do
formador previsto.

Regulamento válido de 1 de setembro de 2020 até 31 de julho de 2021.
Campo das Artes
Marca registada de Ferraz de Lacerda, Lda.
Rua do Almada, nº627
4050-039 PORTO
Portugal
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