
 

Condições Gerais do Instituto de Língua e 

Cultura Lusófonas – Toulouse 

Artigo 1: área de aplicação  

O presente regulamento aplica-se a todos os alunos das aulas de línguas do Instituto de Língua e Cultura 

Lusófonas. Qualquer inscrição ou participação às aulas propostas é considerada como aceitação sem reservas 

destas condições.  

Artigo 2: inscrição nas aulas de línguas 

Os pacotes anuais ou trimestrais são válidos para o ano letivo 2020/2021: de meados de setembro até à primeira 

semana de julho e são intransferíveis uma vez o compromisso (anual ou trimestral) assumido. O pagamento da 

inscrição pedagógica é anual e igual a 30,00€. Este valor não será restituído em caso de desistência no decorrer 

do ano ou do trimestre.  

Artigo 3: seguros  

Os alunos devem estar cobertos por um seguro de responsabilidade civil. O Instituto por sua vez subscreveu um 

seguro de responsabilidade civil que cobre os danos complementares durante as aulas propostas.  

Artigo 4: preços, pagamento das aulas e horários 

O montante das prestações é definido cada ano e é devido individualmente por um período dado (inscrição ao 

ano ou ao trimestre). O preço vantajoso dos pacotes corresponde ao compromisso sobre o período escolhido, 

incluindo férias e feriados. A ausência às aulas de línguas não implica o reembolso nem parcial nem total do 

pagamento efetuado.  

Artigo 5: modalidades de pagamento 

Qualquer pagamento tem ser efetuado no início do ano letivo (se optar pelo pagamento ao ano), no início do 

trimestre (se optar pelo pagamento ao trimestre). As formas de pagamento aceites são as seguintes : dinheiro, 

cheques à ordem do ILCL ou transferências bancárias (RIB : 41199 11021 00030809401 49). 

Artigo 6: número de participantes nas aulas  

Turmas de 10-12 alunos com ensino dispensado por um professor diplomado. De acordo com o professor  e com  

a diretora do Instituto, soluções adaptadas (horários, preços) poderão eventualmente ser propostas para o 

mantimento ou a abertura dum horário desde que o número de inscritos o permita (no mínimo 5 participantes). 

A aula será suprimida se nenhuma das propostas for adotada de comum acordo. Após ter devidamente 

completado a ficha de inscrição, o novo aluno, de acordo com a diretora do Instituto, tem a possibilidade de 

mudar de grupo de nível se o que escolheu aquando da sua inscrição inicial não lhe convier.  

Artigo 7: limpeza dos locais 

Pede-se aos alunos o favor de respeitarem o material e a limpeza da sala e das dependências (casa de banho, 

entrada...). A comida apenas é tolerada em casos excecionais e com o acordo prévio da diretora. É estritamente 

proibido fumar dentro dos locais. 

Artigo 8: segurança, perdas ou roubos 

Qualquer pessoa que não estiver inscrita  à uma aula de línguas não será admitida na sala, exceto autorização 

dada pelo professor ou pela diretora. Os locais utilizados não sendo vigiados, o Instituto de Língua e Cultura 

Lusófonas declina toda responsabilidade em caso de deterioração, perda ou roubo dos pertences pessoais do 

aluno.  
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Artigo 9: substâncias ilícitas e álcool  

A introdução ou o consumo de substâncias ilícitas e de bebidas alcoólicas, durante as aulas é proibida, salvo 

pedido prévio excecional junto da diretora.  

 Artigo 10: professor ausente ou aula anulada 

Em caso de ausência do professor, o responsável das aulas de línguas e o professor farão tudo quanto for possível 

para avisar os alunos quanto antes por telefone, por e-mail ou por publicação no site do Instituto Lusófono. É, 

pois, importante que cada um dos alunos tenha preenchido por completo a ficha de inscrição. Tanto quanto 

possível, uma solução de substituição (outra data ou outro professor) poderá ser proposta pelo professor. O 

Instituto de Língua e Cultura Lusófonas reserva o direito de passar duma sessão de 2h de aula à 1h no caso de 

haver apenas 1 ou 2 participantes presentes.  

Artigo 11 : Recuperação das aulas 

A recuperação das aulas é possível durante o trimestre (integrando um grupo jà existente) se o pagamento desse 

trimestre foi efetuado. E durante o ano se o pagamento foi efetuado nesse ano. As recuperações nunca são 

objeto de aulas individuais. 

Artigo 12 : crianças e responsabilidades dos pais 

As pessoas que acompanham os menores de idade devem assegurar-se da presença do professor antes de os 

deixar à porta do Instituto. O professor e o Instituo não podem ser considerados responsáveis pelas crianças fora 

dos horários das aulas no interior ou no exterior da escola. É, pois, obrigatório que os pais estejam presentes 

assim que a aula dos seus filhos acabar. 

Artigo 13 : informações CNIL e direito à imagem  

Conforme a lei n° 78-17 de 6 de janeiro de 1978 relativa à informática, aos ficheiros e às liberdades, o aderente 

dispõe dum direito de acesso e de retificação dos seus dados, junto do Instituto. O seu correio eletrónico 

permitirá avisá-lo, durante o ano, das mudanças, das diversas manifestações, dos eventos, organizados pelo 

Instituto de Língua e Cultura Lusófonas em relação direta com os nossos parceiros, ou eventuais modificações 

dos horários das aulas. Aquando destas atividades, o Instituto de Língua e Cultura Lusófonas poderá ser levado 

a tirar fotografias ou a filmar as pesoas presentes. Apenas os aderentes tendo aceite a claúsula de direito à 

imagem constante na ficha de inscrição poderão ver fotografias deles publicadas em suportes de comunicação 

(redes sociais, site, journais...etc.). Qualquer outra utilização será objeto duma autorização específica por parte 

das pessoas visadas. 

Artigo 14 : Acompanhantes das crianças 

Os pais não são autorizados a assistirem às aulas dos filhos. Podem, no entanto, esperar na entrada calmamente 

e em silêncio de maneira a respeitarem as pessoas que trabalham no Instituto.  

Artigo 15 : acesso à biblioteca  

Uma biblioteca está ao dispor dos aderentes do Instituto Lusófono. Para qualquer empréstimo, um cheque de 

caução de 15 euros por livro é pedido. A caução pode em alguns casos ser mais elevada em função do valor do 

livro. Qualquer livro pode ser emprestado por um período de 15 dias no máximo. O cheque de caução será 

depositado em caso de atraso superior a uma semana depois do dia previsto para a entrega dos livros. 

Artigo 16 : Decorrer das aulas 

Qualquer pessoa estando presente no interior do instituto deve respeitar o silêncio indispensável ao bom  

decorrer das aulas. O uso do telemóvel é autorizado em modo silêncioso. 

A equipa do Instituto Lusófono de Toulouse agradece a sua colaboração e compreensão! 

 


