TERMOS E CONDIÇÕES
Curso Culinária Essencial
Alimentação Consciente e Natural
INFORMAÇÃO GERAL
Parabéns por te inscreveres neste curso de alimentação consciente e natural, em regime residencial.
Para que tudo possa fluir, é necessária alguma logística e estrutura que nos permitirá ter uma experiência tranquila.
1.
2.
3.
4.
5.

A inscrição dos formandos deve ser através do preenchimento da ficha de inscrição disponibilizada.
Aquando da submissão da sua Ficha de Inscrição, o candidato está a confirmar que leu as condições gerais
da formação e a validar que concorda com as mesmas.
Constitui critério de ordenação dos candidatos a data de recepção da ficha de inscrição, havendo número
limitado de inscrições para cada curso.
A vaga só ficará garantida após o pagamento da inscrição no prazo de 72 horas e validado pela Zen
Family. O pagamento deverá ser efectuado por transferência bancária ou MB Way.
É assegurada a confidencialidade de todos os dados recolhidos, aquando do processo de inscrição.

Assim sendo, para assumirmos a inscrição faz chegar até nós:
1.

Ficha de Inscrição (preenchida e assinada – inclui termo de responsabilidade)

2.

Enviar o comprovativo de pagamento para info@zenfamily.pt

PRESTAÇÃO

ATÉ

Valor

1ª

Reserva

180€

2ª

22-04-2021

180€

Total

360€

(*) O valor total do curso é de 360€
Inclui alimentação e alojamento.

PAGAMENTOS
1. Relativamente ao pagamento do curso existem 2 prestações obrigatórias com datas definidas e iguais para todos
os participantes;
- Transferências e envio do comprovativo para info@zenfamily.org
- As 2 Transferências para Luís Miguel da Silva Baião

Total de 360€
Luís Miguel da Silva Baião
Millenium BCP
Número de Conta: 0000000156630945
NIB: 0033 0000 00156630945 05
IBAN: PT50 0033 0000 0015 6630 9450 5
SWIFT: BCOMPTPL
MB Way Luís Baião: 917338612
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Nota: A inscrição só é válida após o pagamento da RESERVA sendo dado uma tolerância de 3 dias entre a inscrição e
sua efectivação.
Reservamos o direito de libertar o lugar caso a data da reserva não seja cumprida:
1.
2.
3.

A inscrição continua válida após o pagamento de todas as prestações até à data;
Reservas canceladas por falha de pagamento da prestação não têm reembolso;
O preço é único e será sempre devido na íntegra pelo formando, mesmo em caso de desistência do mesmo.

SEGURO
4. Todas os retiros/eventos organizados Zen family estão cobertos por um Seguro Base, de acidentes pessoais,
durante o período do curso.
* Caso seja necessário, os seguros têm de ser obrigatoriamente ativados pelo segurado, não pode ser a Zen
family a fazê-lo.
DESISTÊNCIAS / ANULAÇÕES
5. Em caso de desistência, o valor total do curso é perdido.
CONDIÇÕES DE FREQUÊNCIA
6. O local da formação será na Casa dos Sonhos, na Cozinha “Sabores do Viajante”.
7. A formação é em regime residencial pelo que inclui alojamento na Casa dos Sonhos, de acordo com as regras
da mesma. (ver documento condições de Frequência da Casa dos Sonhos)
8. A Daniela Ricardo / Zen Family reserva-se no direito de cancelar ou adiar um curso se não existir um número
mínimo de inscrições. Nestes casos, o candidato será reembolsado da totalidade das quantias pagas, sempre
que não demonstre interesse em aguardar pelo início do curso nas novas datas indicadas.
9. A principal via de contacto com o formando será o e-mail, sendo o mesmo responsável pela actualização da
sua ficha de contactos, no acto da inscrição.
10. Qualquer gravação em contexto de aula terá de ser autorizada pelo formador e, caso este autorize, deverá ser
apenas e só para uso e estudo próprio. Em caso de utilização indevida o formando poderá estar sujeito a uma
infracção legal.
ALTERAÇÕES
11. A organização poderá cancelar ou alterar as datas do curso por motivos de força maior, tais como catástrofes
climatéricas, políticas, pandemias ou de outro tipo, que possam ocorrer no país, ou por motivos
incapacitantes na saúde dos elementos da organização. Serão devolvidos todos os valores possíveis de
reembolsar de acordo com as normas de reembolso dos diferentes fornecedores intervenientes,
nomeadamente de alojamento e géneros alimentares.
REGALIAS
12. Todos os participantes ficam abrangidos por um seguro de acidentes pessoais durante o decurso do curso
residencial.
13. O preço do curso inclui alimentação e alojamento;
14. Inclui as refeições indicadas no programa (pequeno-almoço, almoço e jantar). Sendo parte das mesmas
confeccionadas nos momentos formativos.
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15. O alojamento é na Casa dos Sonhos, em quartos duplos.
16. As sessões de formação dos cursos apenas poderão ser frequentadas pelos próprios formandos inscritos.
17. Os formandos têm direito frequentar uma formação de qualidade, com vista à promoção e desenvolvimento
das suas capacidades e competências e receber documentos de apoio ao curso referentes a cada aula,
disponibilizados pelo formador, como as receitas dos menus de cada aula de culinária
18. Ser tratados com respeito e correcção
19. Ver garantida a confidencialidade dos dados pessoais fornecidos no processo de inscrição;
DEVERES
20. Todos os formandos são responsáveis por manter a sua integridade física e mental. Sendo igualmente
responsáveis por respeitar o grupo e os costumes;
21. Poderá ser impedido de continuar a formação qualquer participante que não aceite as instruções dadas pela
organização ou que desrespeite o espírito da atividade;
22. A organização declinará qualquer responsabilidade de problemas que possam ocorrer com as autoridades
relacionados com o consumo e utilização de drogas ou outros produtos ilegais;
23. O formando/participante tem conhecimento das condições do seguro de acidentes pessoais para esta
atividade;
24. O formando/participante deverá ter sempre presente que se trata de um curso em regime residencial. Não se
prevê grandes riscos ou dificuldades insuperáveis, mas o carácter particular deste género de retiros, obriga a
que todos os participantes tenham um espírito aberto para as dificuldades e contrariedades possam surgir;
25. O formando deverá participar construtivamente nas sessões de formação de forma interessada e dedicada,
desenvolvendo as actividades propostas no âmbito do curso;
26. O formando deverá cumprir com o pagamento do valor do curso, de acordo com as condições de pagamento
definidas;
27. O formando deverá zelar pela boa conservação do espaço, equipamentos e demais bens que lhes sejam
confiados para efeitos de formação;
28. O formando deverá suportar os custos de substituição ou reparação dos equipamentos utilizados na
formação, sempre que os danos produzidos resultem de comportamento doloso ou negligente;
29. O formando deverá abster-se da prática de qualquer acto donde possa resultar prejuízo ou descrédito para a
formação dinamizada pela Daniela Ricardo, Casa dos Sonhos e Zen Family;
30. A Natureza deverá ser sempre respeitada, mantendo os locais limpos, preservando terrenos cultivados,
mantendo-se nos trilhos. Respeite a pureza e o silêncio da Natureza;
31. A alimentação é escolhida cuidadosamente, ainda assim a capacidade de adaptação, o cuidado nas
quantidades, a diversidade e forma como ingere os alimentos tem de ser tida em conta por todos os viajantes.
A organização não se responsabiliza por distúrbios que possam acontecer;
32. A inscrição no curso supõe a aceitação dos “Termos e Condições” e “Termo de Responsabilidade” (este último
incluído na ficha de inscrição).

Se sentires necessidade, contacta-nos.
(Muito obrigado!)
Luís Baião e Daniela Ricardo
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