Módulo de Conversação na Califórnia
1. Apresentação
Inglês no Sunset State
A Rizvi International Schools oferece a oportunidade para cada um de seus alunos passar uma
semana intensa ganhando fluência no inglês em um Módulo de Conversação na Califórnia nos
Estados Unidos. É isto mesmo! Basta inscrever-se em um de nossos cursos regulares em 2017 para
participar do módulo na primeira quinzena de janeiro de 2018. Caso queira contratar semanas
adicionais, avise-nos com antecedência e cuidamos de tudo para você.
Estude inglês na Rizvi e conheça uma Califórnia diferente conosco.
2. Informações Gerais
Passe seis horas diárias em contato direto com os professores pelas ruas e atrações de Los Angeles,
Beverly Hills, Santa Monica, Pasadena, Long Beach e San Luis Obispo. Os grupos serão divididos
em básico, intermediário e avançado priorizando a conversão durante cada atividade desenvolvida
nos locais escolhidos para visitação. Cultura, diversão e didática!
O Módulo de Conversação na Califórnia será realizado por uma semana, cinco dias, de segunda-feira
a sexta-feira, na primeira quinzena de janeiro de 2018. Caso você queira ficar mais tempo, há
diversas opções para estender o programa pela região com valores especiais para alunos Rizvi.
Aproveite esta promoção, faça sua matrícula na Rizvi para 2017 e prepare-se para o por do sol
mágico da costa oeste americana!
Garanta seu Módulo de Conversação na Califórnia mas primeiro, leia atentamente as informações
abaixo e contate-nos caso queira mais detalhes sobre o programa.
3. Regulamento
A. A promoção Módulo de Conversação em Nova York é realizada pela Rizvi International
Schools com sede à Avenida Otacílio Negrão de Lima, 5.450 – Bandeirantes – Belo
Horizonte/MG, inscrita no CNPJ 02.044.346/0001-17, no período de 8/1/2018 a 12/1/2018.
B. Para participar, durante o período de 1/12/2016 a 1/12/2017, todo requerente deverá contratar
um curso regular de língua estrangeira, em sua integralidade anual, junto a Rizvi International
Schools conforme valores da Tabela de Investimentos vigente, isto é, a partir de R$368,00
(trezentos e sessenta e oito reais mensais). Válido para toda e qualquer pessoa física em
curso em uma das unidades Rizvi International Schools em Belo Horizonte ou em nossos
treinamentos In Company em todo o território nacional. É imprescindível que as doze
parcelas ou o valor global do contrato seja quitado até 15 dias antes ao início do programa.
Todos os participantes dos cursos, dentro destas especificações acima descritas, terão direito
a participar do Módulo de Conversação na Califórnia a ser realizado na primeira quinzena de
janeiro de 2018.
C. Os participantes deverão quitar as doze parcelas do curso anual contratado ou sua totalidade
conforme estabelecido na Tabela de Investimentos vigente nas unidades até 16 de dezembro
de 2017. Válido para alunos regulares em grupos, duplas ou individuais com contratos
vigentes e em dia com a escola.
D. É vedada a participação de funcionários da Rizvi International Schools, das empresas
prestadoras de serviços terceirizados, alunos participantes de contratos corporativos
subsidiados com valores promocionais, fornecedores e bolsistas.
E. Para participar do programa, o aluno deverá preencher, de forma legível, o contrato,
informando o nome completo, o endereço, o telefone, o e-mail, o número do RG, e todas as
informações solicitadas pela Rizvi International Schools. É impreterível que todas as parcelas
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contratadas e ajustadas ao início sejam quitadas dentro dos prazos estipulados. Alunos
inadimplentes serão automaticamente obstruídos da inscrição prévia para o programa.
As fichas de inscrição para o Módulo de Conversação na Califórnia estarão disponíveis nas
unidades Rizvi International Schools e todos os participantes da promoção estão
condicionados ao preenchimento e entrega destas até o dia 10 de outubro de 2017. O
Módulo de Conversação na Califórnia é de 30 horas semanais sendo seu início,
necessariamente, no dia 8/1/2018 e respectivo término no dia 12/1/2018.
Cada participante, opcionalmente, poderá contratar semanas adicionais conforme suas
preferências e demandas particulares. Os valores promocionais para a contratação adicional
são: US$500.00 para cada semana extra em grupo e US$900.00 para cada semana extra
individual com os professores nativos Rizvi USA. Estes valores são válidos apenas para
alunos Rizvi International Schools no programa Módulo de Conversação com 30 horas
semanais presenciais.
Ao preencher a ficha de inscrição para o Módulo de Conversação na Califórnia, o cliente
confirma ter tomado total conhecimento e concordado com todos os termos deste
regulamento.
Ao preencher a ficha de inscrição para o Módulo de Conversação na Califórnia, todos os
documentos originais deverão ser apresentados na entrega da mesma: passaporte, visto, etc.
As reservas poderão ser feitas posteriormente e apresentadas a Rizvi International Schools
até o dia 10 de outubro de 2017. Sem a devida apresentação das passagens aéreas, o aluno
poderá ter sua vaga no programa cancelada, unilateralmente, pela Rizvi International Schools
sem direito a qualquer compensação financeira pelo ocorrido.
Os participantes deverão assumir todos os custos pessoais da viagem, tais como, parte
terrestre, passagem aérea, hospedagem, seguro, ingressos (se aplicável) e alimentação. A
Rizvi International Schools se disponibiliza para prestar toda a consultoria no processo se o
participante necessitar de orientações.
Os participantes entendem que a Rizvi International Schools se responsabiliza
exclusivamente pela condução do programa, isto é, seis horas diárias de atividades
comunicativas e respectivos materiais didáticos necessários. A escola fica isenta de todo e
qualquer custo extra ao acima referido.
Os participantes devem se responsabilizar por todos os documentos pessoais necessários,
tais como, emissão de passaporte, visto americano, atestados, vacinas, etc. Todo
participante entende e isenta a escola de qualquer compromisso em relação a
responsabilidades ou demandas pessoais ou particulares que impossibilitem a viagem ou a
devida participação no programa.
Os participantes entendem e isentam a Rizvi International Schools de qualquer
responsabilidade em caso de cancelamento do programa por motivo de força maior, tal como,
condições climáticas (furacão, nevasca, etc.) ou outras quaisquer.
O participante será excluído automaticamente da promoção em caso de fraude comprovada,
podendo ainda responder por crime de falsidade ideológica ou documental.
Esta promoção é válida exclusivamente para alunos pessoa física com mais de 18 anos de
idade, sendo a mesma intransferível ou improrrogável.
Caso o participante não possa usufruir da promoção por motivos de documentação e/ou
particulares, o prêmio será cancelado sendo o mesmo intransferível e/ou improrrogável.
Todo participante receberá um documento com as devidas orientações especificando o
programa, bem como todas os procedimentos necessários e deverão participar das reuniões
preparatórias em novembro e dezembro de 2017 de forma a se alinharem com toda a
logística e programação previamente.
Os participantes estão de acordo e permitem a divulgação de seus nomes e imagens através
de material publicitário e outros meios de comunicação por prazo indeterminado após o
encerramento do programa. A Rizvi International Schools utilizará os seguintes veículos e/ou
mecanismos de divulgação: Facebook, LinkedIn, Google, mídia impressa, mídia móvel, e/ou
material gráfico interno e clientes da escola assim como qualquer outro meio midiático que
possa vir a ser parte de sua campanha publicitária.
Ao inscrever-se nesta promoção, cada participante autoriza a Rizvi International Schools a
divulgar seu nome e sua imagem sem que seja devido ao participante contemplado qualquer
valor, retribuição ou remuneração, seja de que espécie e título for.
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T. Este regulamento completo está disponível em todas as unidades da escola assim como em
nosso web site oficial www.rizvi.com.br a partir desta data: 1/12/2016.
U. Em nenhuma hipótese o prêmio poderá: ser trocado por qualquer outro de igual valor, ter seu
valor correspondente convertido em moeda corrente ou ser transferido para terceiros.
V. As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes desta promoção
deverão ser primeiramente dirimidas pelos seus respectivos organizadores, e persistindo-as,
deverão ser submetidas aos órgãos responsáveis devidos na cidade de Belo Horizonte.
W. Este Regulamento será regido de acordo com a legislação do Brasil aplicável. Para dirimir
quaisquer controvérsias oriundas deste termo, as partes elegem o foro da comarca de Belo
Horizonte.
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