
 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADES DA LEMONADE SCHOOL E DO ALUNO 

 

PARA DEIXA-LO MUITO TRANQUILO SOBRE POSSÍVEIS CANCELAMENTOS E PAGAMENTOS, LEIA COM ATENÇÃO O TERMO ABAIXO.  

SOBRE SUA INSCRIÇÃO 

A inscrição de um aluno só é válida a partir do momento em que ele efetua o pagamento da matrícula, e será 

unicamente de 15% do valor do curso escolhido. Mas não se preocupe, porque a matrícula será deduzida 

integralmente no pagamento total do curso. Ou seja: o aluno não pagará nada a mais. 

SOBRE O CANCELAMENTO/ADIANTAMENTO DO SEU CURSO  

 

SE A LEMONADE SCHOOL ADIAR OU CANCELAR O CURSO? O curso poderá ser cancelado ou adiado por falta de quórum 

(mínimo 4 alunos), com 10 dias de antecedência da data prevista para seu início.  

Na hipótese de CANCELAMENTO, será devolvido, AUTOMATICAMENTE, 100% do valor pago na inscrição por meio de 

depósito na conta bancária indicada pelo PARTICIPANTE, em até dez dias úteis.  

Na hipótese de ADIAMENTO, será devolvido 100% do valor pago MEDIANTE REQUERIMENTO do participante pelo e-mail 

marketing@lemonadeschool.com.br. O pagamento será por meio de depósito na conta bancária indicada pelo 

PARTICIPANTE, em até dez dias úteis.  

Por isso, não se preocupe. Nenhum de nossos alunos sairá prejudicado. 

 

A LEMONADE SCHOOL NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER OUTROS VALORES QUE EVENTUALMENTE TENHAM SIDO DESPENDIDOS 

PELO PARTICIPANTE, SEJA A QUE TÍTULO FOR, TAIS COMO PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS, COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM, 

ALIMENTAÇÃO ETC., EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO OU ADIAMENTO DO CURSO.  

 

E SE O PARTICPANTE QUISER CANCELAR A SUA PARTICIPAÇÃO ANTES DO INICIO DO CURSO? 

Caso o Aluno realize o cancelamento com 15 dias de antecedência do início do curso, DEVOLVEREMOS 100% DO VALOR 

PAGO. 

Caso o Aluno opte pela desistência do curso após o prazo descrito acima, haverá devolução do valor pago pelo 

Aluno, exceto o montante referente a Matrícula (equivalente a 15% do Valor total do curso).  

O cancelamento deverá ser solicitado pelo e-mail marketing@lemonadeschool.com.br respeitando os prazos descritos 

acima. O reembolso será efetuado por meio de depósito na conta bancária indicada pelo PARTICIPANTE, em até dez 

dias úteis.  

  

Não haverá devolução do valor pago se o (a) participante desistir do curso após seu início.  

O aluno, desde a Matrícula, está ciente de que há possibilidade de que aulas do programa original sejam 

canceladas e/ou remanejadas (datas) por motivo de força maior. Nestes casos, caberá à Lemonade School recolocar 

a aula em data a ser combinada com a turma ou aluno. 

Todas as formas de pagamento serão combinadas com a nossa secretaria após o envio de sua inscrição. Nossa equipe 

entrará em contato com você, então “divirta-se” e deixe o resto conosco. 

Aproveite e esperamos vê-lo em breve. 

 

 

EQUIPE LEMONADE SCHOOL 
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