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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO em 
BIODANZA e EDUCAÇÃO DE CONTATO (60 horas) 

1º Módulo: 2-3-4-fevereiro 2018 
Sexta-feira 20h30-23h00; Sábado 10,00-20,30; Domingo 9.30-17.30 

2º Módulo: 2-3-4- março 2018 
Sexta-feira 20h30-23h00; Sábado 10,00-20,30; Domingo 9.30-17.30 

Especial: 3º - 4º Módulo: 17-18-19-20-maio 2018 
Quinze 14.30-20.30; Sexta-feira 9.30-20.30; Sábado 9.30-20.30; Domingo 9.30-17.30 

com Sandra Salmaso 

Assento: PADOVA ITALIA – Sala Syn/Vivivita – Via Chiesanuova 242/b 

devolva a primeira página desta folhapor fax para +39-049-2610172 ou por e-mail para: amministrazione@vivivita.it  o  

info@scuolabiodanzatriveneto.it 

Apelido e Nome:i    

Via:i   Cidade:i   Código p.:i   

Telefono:i    fax:i    Cellular:i    

e-mail:i    

Local e data de nascimento:i    

C.F. / P. I.V.A. i    
N. B. O Código Fiscal para todos é obrigatório, além do número de IVA para sujeitos ao IVA 

Dados para faturamento:i    
(se diferente das indicadas acima) 
 

Taxa de inscrição para a especialização Biodanza e Contact Education: 

. A) Pagamento individual  550,00 5% de desconto  522,50 (  428,28+IVA) 

. B) Taxa por formulário único (1º e 2º)  150,00 cada um (  122,95+IVA) cai um 

. C) Compartilhe para o 3º + 4º Formulário exclusivo  250,00 (  204,92+IVA) 

 

Como o número de participantes do curso é limitado, os registros serão aceitos com base na data de recebimento do 

formulário de inscrição relevante. 

O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito com antecedência, o mais tardar 15 dias úteis antes da data de início 

do curso, da seguinte forma: 

. Dinheiro 
 

. Transferência bancária a favor da VIVIVITA soc. coop.a r.l. BIC: CCRTIT2T84A 

 BANCO: Banca Popolare Etica (filial de Padova)    IBAN: IT 28 Y 05018 12101 00001 1548682 
 Razão: Citação C.so da ESPECIALIZAÇÃO em "BIODANZA e EDUCAÇÃO DE CONTATO 

Declaro ter lido e aceito suas "Condições Gerais de Participação nos Cursos" anexadas a este, de acordo com os 

artigos 1341 e 1342 do Código Civil e para os mesmos. Também declaro consentir no processamento de dados 
pessoais com os métodos, propósitos e características referidos no parágrafo (16) Processamento de dados pessoais. 

Data :     :     
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CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO NOS CURSOS 

1.OGGETTO 
O assunto destas Condições Gerais é o fornecimento da Vivivita soc. coop. com os métodos descritos abaixo, de cursos de treinamento, conforme descrito na seção 
Cursos Registro do site www.scuolabiodanzatriveneto.it www.vivivita.it, para o Cliente, ou a favor de terceiros indicados por este último. 

2. INSCRIÇÃO PARA OS CURSOS 
O registro para os cursos terá lugar após o envio para a Vivivita soc. coop. do Formulário de Inscrição do Curso, devidamente preenchido na sua totalidade e assinado 
pelo Cliente. Como o número de participantes do curso é limitado, os registros serão aceitos com base na data de recebimento dos cartões relevantes. 

3. SITES E DATAS DE CURSOS 
Os Cursos serão realizados nas instalações criadas pela Vivivita soc. coop. nas datas indicadas no Calendário do Curso atual. Vivivita soc. coop. pode, em qualquer 
momento, comunicar quaisquer mudanças na localização ou nas datas dos cursos. 

4. DISDIPLE 
O Cliente pode cancelar ou adiar a participação nos cursos a qualquer momento, notificando por escrito a Vivivita soc. coop., também por fax ou correio. 
No entanto, entende-se que, em caso de cancelamento, o Cliente deverá pagar a Vivivita soc. coop., como pena, uma porcentagem do pagamento individual previsto 
igual a: 
• Comunicação recebida até 15 dias no início do curso: sem penalidade; 
• Comunicação recebida entre 15 e 8 dias no início do curso: penalidade de 50% 
• Comunicação recebida de 5 dias ou menos: penalidade de 80% 
• A falta de envio da comunicação ou falha no atendimento resultará no pagamento do valor total. 
Qualquer substituição de membros da mesma organização será possível, desde que sejam prontamente comunicados por escrito. 

5. REFERÊNCIA OU CANCELAMENTO DE CURSOS 
Vivivita soc. coop. reserva-se o direito de cancelar ou adiar os cursos, mediante comunicação escrita simples (também por fax ou e-mail) ou por telefone ao Cliente. 
Quaisquer taxas já recebidas pela Vivivita soc. coop. eles serão devolvidos ao Cliente ou, de acordo com o Cliente, serão cobrados como um adiantamento para 
eventual inscrição em cursos nas datas subseqüentes. Permanece expressamente excluído qualquer outra forma de compensação ou reembolso a favor do Cliente pela 
Vivivita soc. coop. 

6. DIREITOS AUTORAIS 
O Cliente reconhece para si e para os participantes que os cursos e o material relacionado são propriedade da Vivivita soc. coop. e que só pode entrar na posse se 
vierem de Vivivita soc. coop. O Cliente compromete-se a não fazer cópias deste material, não divulgar o conteúdo a terceiros, não transferi-lo para terceiros e não 
realizar ou ter outros cursos com base nessa documentação. 

7. REGRAS DE PARTICIPAÇÃO NOS CURSOS 
Os participantes do curso são obrigados a: 
• Use Vivivita soc. Materiais e equipamentos coop. com o maior cuidado e diligência; 
• cumprir as regras de segurança e conduta estabelecidas pela Vivivita soc. coop., ou as organizações de acolhimento; 
• não faça gravações e fotografias de vídeo e / ou áudio nos locais do curso ou durante os próprios cursos; 
• não faça cópias e resta documentos que eles possuem durante a permanência nos sites do curso. 
Caso o participante cometa as violações acima mencionadas, ele tem direito a Vivivita soc. coop. Retirar cópias, registros, fotografias e inscrições ilícitas, remover e / 
ou deixar de admitir o curso, o participante responsável pelas violações e, se necessário, fazer reclamações e ações legais. 

8. RESPONSABILIDADES 
O Cliente declara estar ciente de que, embora o conteúdo dos cursos e documentação relacionada tenha sido verificado na medida do possível, não pode ser feita 
qualquer reclamação em relação ao Vivivita soc. coop. no caso de as informações contidas nesta documentação serem incorretas ou obsoletas. O Cliente exonera, 
portanto, Vivivita soc. coop. de qualquer responsabilidade, inclusive para terceiros, decorrente do uso de tais informações. Vivivita soc. coop. reserva-se o direito de 
fazer todas as alterações e atualizações dos conteúdos dos cursos anunciados, para melhor acompanhar a constante evolução e atualização contínua do mercado. 
O cliente isenta Vivivita soc. coop. e seus representantes de toda e qualquer responsabilidade civil e criminal por reivindicações em que possam incorrer, seja como 
responsáveis ou danificados, não dependentes de faltas diretamente atribuíveis a Vivivita soc. coop. 

9. CORRESPONDENTE 
Após o registro dos participantes nos cursos, na forma referida no parágrafo 2 acima, o Cliente deve pagar as taxas previstas, em vigor no momento do registro, além 
do IVA. As taxas de participação individual incluem o custo da sala de aula / sala, quaisquer instalações educacionais e folhetos. As despesas com alimentos e 
acomodação dos participantes NÃO estão incluídas na taxa. 

10. FACTURAS E PAGAMENTOS 
As taxas devidas pelo Cliente, incluindo impostos e taxas, devem ser pagas antes do início dos cursos relacionados por transferência bancária. 

11. CERTIFICADO 
Todos os participantes no curso receberão um certificado de atendimento. 

12. COMPANHIA OU CURSOS DEDICADOS 
O Cliente pode solicitar a execução de edições dedicadas e / ou empresariais dos cursos oferecidos. Localizações e datas de entrega serão acordados com o Cliente. 
As citações serão fornecidas mediante solicitação. 

13. JURISDIÇÃO 
O presente contrato é regido pela lei italiana e qualquer litígio a ele relacionado será da competência exclusiva do Tribunal de Pádua. 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 
Essas Condições Gerais prevalecem sobre qualquer disposição e condições diferentes contidas na ordem do Cliente, relativas à inscrição no curso e a outros acordos 
verbais ou escritos previamente celebrados entre as partes. 

15. DIREITOS DE IMAGEM 
O Cliente compromete-se a autorizar o uso das imagens contidas nas filmagens de fotos / áudio / video feitas pelo pessoal designado pela Vivivita soc. coop. As 
imagens serão destinadas à divulgação das atividades institucionais e podem ser inseridas em jornais, televisão, DVD ou outro suporte adequado para armazenamento. 
Eles também podem ser divulgados publicamente durante projeções, transmissões de televisão ou publicados no site, jornais ou revistas, em contextos relativos às 
atividades institucionais específicas da Vivivita soc. coop. 

16. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
Nos termos do art. 13 do Decreto Legislativo. 196/2003, informamos que os dados coletados com este formulário: 
• será usado para fins de contabilidade administrativa; 
• pode ser usado por nós para um ou mais tratamentos, por meio de um computador eletrônico ou mesmo de manuais, por meio da inserção em bases de dados da 
empresa com o objetivo de fornecer informações sobre anúncios, eventos e novos cursos. 


