Termos e condições
Condições de inscrição
Ao efectuar a sua inscrição numa qualquer acção LAB COACH está a aceitar as
seguintes condições:
1. A sua inscrição só será considerada definitiva após a análise do comprovativo de
habilitações e da validação do respectivo pagamento, para além do completo
preenchimento dos campos que sejam obrigatórios durante o processo de inscrição.
2. A LAB COACH poderá recusar uma inscrição quando considerar que as habilitações
ou o curriculum do formando não se enquadram no destinatário-tipo do curso. Nesse
caso, se já tiver havido lugar a pagamento, a LAB COACH devolverá esse valor,
descontando uma taxa de € 2,50 (dois euros e meio).
3. Respeitando os critérios de inscrição que sejam comunicados, nomeadamente as
habilitações académicas, a selecção dos formandos dá-se por ordem de conclusão de
inscrições. Ainda assim, a LAB COACH reserva-se o direito de recusar a inscrição de
formandos que, embora se enquadrem no destinatário-tipo definido para o mesmo, não
possuam uma qualificação adequada às exigências de qualidade pretendidas para o
curso.
4. A ocorrência de qualquer curso está dependente do preenchimento de um número
mínimo de vagas. No caso deste número mínimo não ser preenchido ou ocorrer
qualquer outro motivo que obste à realização da formação, a LAB COACH reserva-se o
direito de o cancelar a todo o tempo, procedendo apenas à devolução total do valor da
inscrição, quando tiver havido um pagamento, sem que possa ser reclamado qualquer
outro direito indemnizatório.
5. As inscrições são limitadas ao número de vagas existente. Se quando proceder à sua
inscrição online, o número de vagas já estiver totalmente preenchido, ainda que essa
ação lhe seja permitida, será depois contactado(a) pela LAB COACH, informando-o(a)
da impossibilidade de aceitar a sua inscrição e do procedimento a seguir para que haja
lugar à devolução do valor já pago, se for esse o caso.
6. Salvo indicação em contrário nas regras de inscrição de cada curso em concreto, no
caso de desistência de uma inscrição definitiva, a LAB COACH devolverá o valor
previamente pago pelo cliente. A LAB COACH cobrará, contudo, uma taxa de gestão
de € 20,00 (vinte euros) se a desistência for validamente comunicada pelo cliente no
período compreendido entre os 15 (quinze) dias anteriores à data de início do curso. A
LAB COACH compromete-se a devolver o montante devido no prazo de 3 dias úteis
após
a
recepção
do
IBAN
do
cliente.
As desistências comunicadas pelo formando no próprio dia; após o início da acção; ou a
falta de comparência ao curso, implicam a perda integral do valor liquidado no acto de
inscrição pelo cliente. Para os efeitos desta cláusula, apenas se consideram as
comunicações escritas realizadas entre as partes.

8. A emissão do certificado poderá ser recusada se o formando tiver uma assiduidade
inferior à carga horária mínima para cada curso, e que por defeito é 80% da carga
horária total, se não for entregue o comprovativo de habilitações solicitado ou se se
verificar que a informação prestada quanto às habilitações é falsa.
9. A LAB COACH poderá proceder à recolha de imagens, vídeos e sons durante o
decurso da formação, ou em momentos solicitados para o efeito (nomeadamente para
recolha de testemunhos). As imagens ou vídeos serão sempre recolhidos no contexto
global da formação e apenas divulgados para efeitos promocionais. Ao proceder à sua
inscrição está a consentir que a LAB COACH recolha e divulgue registos de imagem,
som e/ou vídeo. Contudo, a qualquer momento, ao consultar alguma publicação nossa,
incluindo o nosso sítio na internet, se detetar alguma imagem que não queira que
continue publicada, poderá solicitar a sua exclusão imediata, contactando a LAB
COACH nesse sentido, por escrito
10. O registo integral (fotográfico, videográfico ou fonográfico) das sessões não é
permitido aos formandos. No entanto, quando solicitado previamente à LAB COACH, e
dependendo ainda da autorização do(s) formador(es) e do(s) formando(s) em questão,
este tipo de registos poderá ser permitido. Sempre que os registos recolhidos vierem a
ser divulgados, o contexto em que foram recolhidos deve estar sempre identificado. O
formando que divulgar publicamente os registos obriga-se a proceder à sua remoção
logo que contactado nesse sentido pela LAB COACH, algum seu cliente ou formador.
Os registos recolhidos deverão ser usados exclusivamente para fins pessoais, sendo
proibida a utilização para fins comerciais como sejam a venda de tais conteúdos. A
partilha e utilização não autorizada dos conteúdos audiovisuais será punida nos termos
da Lei.
11. A LAB COACH só utilizará os dados pessoais fornecidos no formulário de
inscrição para os efeitos específicos que foram fornecidos e sempre mediante o
consentimento dos seus titulares, o qual é dado com o acto do seu fornecimento.
12. No decorrer da formação, a eventual participação do formando em demonstrações
técnicas ou outras intervenções terapêuticas que se mostrem úteis, realizadas pelo
formador, será sempre um ato voluntário, podendo o formando recusar-se a participar,
assim como retirar-se a qualquer momento, sem que isso tenha quaisquer consequências
13. Excepto em cursos especificamente assinalados no contrato de formação, as
eventuais lesões ou acidentes corporais resultantes das intervenções ou manipulações
corporais realizadas no âmbito da formação estão salvaguardadas, pela LAB COACH,
por seguro de acidentes pessoais.

