
CONDIÇÕES GERAIS/AULAS ONLINE
FEEL THE DANCE –DANCE SCHOOL

Principais Regras

⁃ As aulas avulso, os cursos intensivos e os workshops devem ser comprados 
através do respetivo evento criado no nosso site;

⁃ Após subscrição e um dos planos deve de indicar, por email, as aulas que 
pretende realizar;

⁃ Os códigos de acesso às aulas são pessoais e intransmissíveis;

-Cada código é válido, apenas para uma pessoa. Caso seja um par, ou mais que 
uma pessoa a efetuar a aula, devem ser subscritos tantos planos quanto o número 
de pessoas que efetuarem a aula.

⁃ As aulas são realizadas através de uma plataforma digital

⁃ O aluno deve ter um dispositivo (computador, tablet ou telemóvel) compatível 
com a plataforma. Recomendamos a utilização de um computador;

⁃ Quando aceder à plataforma digital o aluno, deve estar identificado com o seu 
nome;

⁃ Não é possível transferir aulas de pacotes ou subscrições para o mês seguinte;

⁃ O aluno tem de adquirir as aulas avulso, pacotes de aulas ou subscrições com pelo 
menos 24 horas de antecedência, da primeira aula que pretender realizar;

⁃ Caso não possa efetuar a aula subscrita, caso informe com 1 hora de antecedência 
poderá trocar por outra aula no mês vigente;

⁃ Nos pagamentos por transferência bancária, o comprovativo de pagamento deve 
ser enviada por email nas 24 horas seguintes à subscrição;

⁃ A Feel the Dance - Dance School, não se responsabiliza por problemas técnicos 
ou de largura de banda de internet do Aluno;

⁃ O aluno deve garantir que tem largura de banda de internet para efectuar uma 

aula online. Sugestão: Deve evitar ter outras pessoas em casa a utilizar 

aplicações que consumam largura de banda (ex. youtube, instagram, tiktok, 

netflix, etc).
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Termos e Condições

1. Os códigos de acesso às aulas online são pessoais e intransmissíveis, pelo que 
qualquer uso indevido do mesmo é da total responsabilidade do aluno. A 
partilha ou revenda dos códigos de acesso às aulas online impedem o livre 
acesso à aula online, facto que a Feel the Dance Associação é alheia e isenta de 
qualquer responsabilidade. É da responsabilidade do cliente confirmar sempre 
os dados constantes dos códigos de acesso às aulas online.

2. Cada código só é válido para uma pessoa. Caso seja um par, ou mais que uma 
pessoa a efetuar a aula, devem ser subscritos tantos planos quanto o número de 
pessoas que efetuarem a aula.

3. Não se efetuam trocas e/ou devoluções de compras feitas online, exceto no caso 
de a atividade sofrer alguma alteração ao previsto ou ser cancelada.

4. No caso da atividade ser cancelada, adiada ou seja solicitada a devolução do 
valor da compra efetuada por motivos de força maior, a Feel the Dance 
Associação não procede ao reembolso dos custos de operação.

5. As aulas são realizadas através de uma  plataforma digital.

6. O aluno deve ter um dispositivo (computador, tablet ou telemóvel) compatível 
com a plataforma. Recomendamos a utilização de um computador.

7. Quando aceder à plataforma digital indicada, o aluno deve estar identificado 
com o seu nome.

8. Não é possível transferir aulas de pacotes ou subscrições de planos para o mês 
seguinte.

9. O aluno tem de adquirir as aulas avulso, pacotes de aulas ou subscrições com 
pelo menos 24 horas de antecedência da primeira aula que pretender realizar.

10. Caso não possa efetuar a aula subscrita, e caso informe com 1 hora de 
antecedência, poderá trocar por outra aula no mês vigente.

11. Nos pagamentos por transferência bancária, o comprovativo de pagamento 
deve ser enviada por email nas 24 horas seguintes à subscrição.

12. A Feel the Dance - Dance School, não se responsabiliza por problemas técnicos 
ou de largura de banda de internet do Aluno.

13. O aluno deve garantir que tem largura de banda de internet para efetuar uma 
aula online. Sugestão: Deve evitar ter outras pessoas em casa a utilizar 
aplicações que consumam largura de banda (ex. youtube, instagram, tiktok, 
netflix, etc).



CONDIÇÕES GERAIS/AULAS ONLINE
FEEL THE DANCE –DANCE SCHOOL

16. Ao adquirir esta aula avulso ou subscrição de plano/pacote, estará a aceitar 
todas as condições acima descritas.

A Feel the Dance Associação, disponibiliza neste site um conjunto de informações, 
tanto quanto possível atualizadas, relativamente à atividade desenvolvida no 
âmbito das suas atribuições, com o objetivo de divulgar, promover e vender, junto 
do público em geral, atividades culturais online.

Não se efetuam trocas, devoluções ou descontos nas vendas efetuadas no site.
A informação presente neste site foi incluída de boa-fé e serve exclusivamente para 
informação geral, sendo a sua utilização de risco exclusivo do utilizador.
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Exoneração de Responsabilidade

A Feel the Dance Associação, declina qualquer responsabilidade por danos que 
possam surgir na sequência da utilização deste site ou de quaisquer outros sites a
ele ligados. Do mesmo modo, não é dada qualquer garantia de que o acesso a este 
site seja ininterrupto ou isento de erros, vírus ou de qualquer outro material 
prejudicial e não está sujeito a reclamações, penalizações, estragos ou despesas que 
possam surgir quer do uso ou incapacidade do site, quer ainda do acesso não 
autorizado ou da alteração do mesmo.

A Feel the Dance Associação, reserva-se o direito de realizar alterações e correções, 
suspender ou encerrar este site quando considerar apropriado e sem necessidade 
de pré-aviso a qualquer utilizador.

A presente exoneração não pretende limitar a responsabilidade da Feel the Dance 
Associação, nem excluir a sua responsabilidade nos casos em que tal é legalmente 
permitido.

Copyright e Direitos de Propriedade

O conteúdo deste site, incluindo imagens, texto, publicidade, materiais áudio, 
vídeo ou outros, está protegido por Direitos de Autor e Direitos Conexos, nos 
termos gerais do direito e pela legislação nacional e internacional de Proteção da 
Propriedade Intelectual.

Não sendo permitido exibir, reproduzir, modificar ou transmitir os conteúdos do 
site de forma alguma, seja com o propósito público ou comercial, sem o prévio e 
expresso consentimento por escrito da Feel the Dance Associação.

Excetuando-se a esta interdição os usos autorizados por lei, nomeadamente, o 
direito de citação, desde que claramente identificada a sua origem.
Algumas partes do site podem conter imagens ou vídeos que são alvo de direitos de 
copyright dos seus fornecedores.

Os dados pessoais que nos sejam fornecidos, seja através de correio electrónico, 
envio de ficheiros ou de outro modo, serão considerados não confidenciais e não 
reservados. Ao transmitir conteúdos para este site, o utilizador automaticamente 
concede à Feel the Dance Associação todos os direitos e propriedades exclusivas 
sobre esses mesmos conteúdos, concordando na sua utilização livre.

Está expressamente proibida a utilização deste site para fins ilegais ou quaisquer 
outros fins que possam ser lesivos para a imagem Feel the Dance Associação
Uso e Risco.
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Exoneração de Responsabilidade

Este site contêm links para sites de terceiros, fornecidos unicamente para 
conveniência e acessibilidade do utilizador. a Feel the Dance Associação, não 
endossa o conteúdo de qualquer desses sites de terceiros e não é responsável pelo 
conteúdo dos mesmos. O acesso e visita a esses sites são conduzidos por inteiro 
risco do utilizador.

É proibido ao utilizador criar ou introduzir neste site quaisquer tipos de vírus ou 
programas que o danifiquem ou contaminem ou aconselhar terceiros a fazê-lo. Os 
infratores serão alvo de processo criminal.
Toda e qualquer questão emergente dos Termos e Condições de Utilização do site 
devem ser dirigidos para a morada da Feel the Dance Associação.


