CHUBBY VEGAN - GASTRONOMIA VEGANA
CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA DOS CURSOS
(por favor, leia atentamente)

INSCRIÇÃO
1. No valor do investimento do curso está incluso: apostila; certificado
de participação e a possibilidade de levar para casa os itens
produzidos (os itens serão divididos igualmente entre todos os
participantes).
2. Não serão aceitas inscrições em nome de terceiros, a não ser que
comunicadas, através de e-mail formalizado, no momento da compra.
3. O Chubby Vegan reserva-se o direito de recusar inscrições.

4. A matrícula só será considerada efetivada após o aviso do
pagamento pelo site PagSeguro ou a confirmação de pagamento feito
através de depósito/doc/ted/transferência (um comprovante do
pagamento deve ser enviado por e-mail).
5. Os pagamentos realizados através de
depósito/doc/ted/transferência (apenas no banco Bradesco) podem
ser realizados da seguinte maneira: 100% do valor da aula ou 50%
para a reserva da vaga e o valor restante no dia da aula em dinheiro
ou cheque.
6. O comprador deve enviar os dados solicitados, por e-mail, para a
finalização da inscrição.
7. Intenções de inscrição realizadas por e-mail ou boleto gerado e não
confirmado, não pressupõe a finalização do procedimento de
matrícula.
8. O interessado que gerar boleto de pagamento num prazo inferior a
3 (três) dias úteis antes do curso desejado deverá apresentar o
comprovante de quitação no momento da aula, para que possa
frequentá-la.
9. A matricula só estará finalizada após o comprador receber um
e-mail do Chubby Vegan com a confirmação.

DA REALIZAÇÃO DO CURSO
10. A realização da aula está condicionada ao preenchimento de no
mínimo 3 (três) vagas por turma. Não atingindo esse mínimo nos
reservamos o direito de adiar e/ou cancelar o curso e os alunos serão
reembolsados do investimento pago ou, se preferirem, poderão usar o
valor como crédito para outro curso já confirmado.

11. A devolução do valor, caso o pagamento tenha sido realizado pelo
PagSeguro: será de acordo com as políticas da empresa (verificar
item 13).
12. Em caso de não confirmação/cancelamento da aula por não atingir
o mínimo de vagas ou por caso fortuito/força maior, não nos
responsabilizamos por quaisquer perdas ou despesas com passagens
aéreas, hospedagens, traslados, etc, realizadas pelos alunos.

FALTA OU CANCELAMENTO PELO
COMPRADOR
13. Nos casos de cancelamento com prazo superior a 7 (sete) dias:
13a. No caso de pagamento feito pelo PagSeguro, o comprador
receberá 100% (100 por cento) do valor pago, menos 6% (seis por
cento), referentes à administração do PagSeguro. O valor irá ser
debitado na sua próxima fatura de cartão de crédito.
13b. No caso de pagamento diretamente na conta do Chubby, o valor
do reembolso é de 100% (100 por cento) do valor pago menos o valor
do DOC que será realizado para a devolução.
14. Havendo cancelamento do curso por parte do comprador, entre 6
(seis) e 3 (três) dias de antecedência da aula, o mesmo receberá 50%
(cinquenta por cento) do valor pago, a título de reembolso de
despesas com pré-preparo e falta de tempo hábil para transferência
da vaga para outro participante.
15. No caso de desistência do curso por parte do comprador, em
prazo igual ou menor à 48 (quarenta e oito) da data do curso

contratado, ou o não comparecimento, implicará na não devolução do
valor investido nem re-agendamento.
15a. O único caso onde as desistências podem ser realizadas em um
período menor de 48h é no caso de doenças. O comprador deve
enviar um atestado por e-mail e negociaremos o re-agendamento ou
reembolso (no caso de pagamentos pelo PagSeguro, verificar item
13).

DA DEVOLUÇÃO DE VALORES
16. No caso de pagamentos feitos pelo PagSeguro, deve-se verificar
as hipóteses dos itens 13a, 14, 15 e 15a, onde será indiciado a
porcentagem do reembolso à ser feito, menos 6% (seis por cento) que
é referente à administração da própria PagSeguro.
17. No caso de pagamento diretamente na conta do Chubby, deve-se
verificar as hipóteses dos itens 13b, 14, 15 e 15a, onde será indiciado
a porcentagem do reembolso à ser feito, menos o valor do DOC, caso
haja.
18. O prazo para devolução de valores por parte do Chubby Vegan é
de 72 (setenta e duas) horas úteis a partir da comunicação.

DA TRANSFERÊNCIA DE CURSO
19. Caso o aluno tenha necessidade de transferir a data do seu curso
já adquirido, para uma outra data, por qualquer motivo, será cobrada
uma taxa extra de 20% do valor do curso, que deverá ser paga via
doc/ted/transferência/depósito para a conta corrente do Chubby
Vegan. A transferência só poderá ser requisitada, com no MÍNIMO 5
(cinco) dias de antecedência do curso comprado originalmente – não
serão realizadas transferências solicitadas em prazo inferior a esse,
com a exceção dos casos previstos no item 15a.

20. Nenhum curso comprado com descontos em promoções do nosso
site poderá ser remarcado ou transferido para outra data, a não ser
que o comprador arque com a diferença de valor entre o curso com
desconto e curso de valor cheio, mais a taxa de transferência de 20%
(vinte por cento) sobre o valor do curso, e que a manifestação pela
alteração ocorra em, no mínimo, 7 (sete) dias antes do curso
originalmente adquirido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
21. A presença nas aulas juntamente com a leitura das apostilas de
cada curso não pressupõe o êxito na execução das receitas e/ou
produtos, uma vez que esse, depende de habilidade manual
individual, entendimento das técnicas utilizadas, diferença de
equipamentos de medição e produção, qualidade das matérias primas
entre outros fatores intrínsecos e extrínsecos.
22. Por liberalidade e visando a proteção da integridade de seus
alunos, equipe e bens móveis e/ou imóveis, o Chubby Vegan pode vir
a impedir a entrada, em suas dependências, do comprador que
porventura represente risco, segundo sua avaliação; neste caso, o
Chubby Vegan devolverá o valor da inscrição na sua totalidade
(verificar itens 16 e 17).
23. Após a realização do curso, o aluno tem um total de 12 meses
(doze meses) para enviar perguntas e tirar dúvidas.
24. Caso o comprador danifique e/ou perca a apostila, é possível
solicitar outra através de e-mail. O envio só será confirmado após o
pagamento referente ao material e envio.
25. O Chubby Vegan não se responsa ou envia pelo correio objetos
pessoais eventualmente esquecidos pelos alunos em suas
dependências.

26. A reprodução total e/ou parcial do material da aula só poderá
ser realizada mediante à autorização, por escrito, do Chubby
Vegan, com os devidos créditos. Caso o comprador não respeite,
o Chubby Vegan irá tomar as possíveis medidas cabíveis pelos
danos gerados. Este item é válido para todos os cursos
realizados.
27. O presente contrato é valido, em sua integralidade, apenas para
as aulas que são organizadas e ministradas diretamente pela equipe
do Chubby Vegam no ateliê que é localizado em São Paulo Capital.
28. Em casos onde as aulas ocorrem fora do ateliê do Chubby Vegan,
deverão ser respeitadas as políticas de inscrição, cancelamento,
reembolso, e demais que possam ser pertinentes, publicadas pelos
organizadores do evento onde ocorrerá a aula do Chubby Vegan,
assim sendo, o Chubby Vegan fica isento de qualquer
responsabilidade de tais naturezas.
28a. Os dispostos no item 26 se mantém válidos, independentemente,
da localidade onde serão ministradas as aulas, uma vez que o
conteúdo lecionado é derivado de diversos testes autorais realizados
pela equipe do Chubby Vegan, assim sendo qualquer tipo de
reprodução não autorizada do material poderá ser enquadrado como
plágio.
29. O Chubby Vegan se isenta da responsabilidade de envio do
material/apostila caso o aluno perca após a aula.
30. O Chubby Vegan pode mudar o conteúdo deste contrato à
qualquer momento, sem aviso prévio.

Chubby Vegan - Gastronomia Vegana
São Paulo - 11 963971388 - contato@chubbyvegan.net

