REGULAMENTO DA PROMOÇÃO

BOREALTRIP 6
ANOS

Tel: 0800-892-2237 (Brasil)
1-604-259-9037 (Canadá)
Email: contato@borealtrip.com

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO BOREALTRIP 6 ANOS
1 - REGRAS GERAIS
Valores promocionais exclusivos para o período entre 01 de junho 2019 a 30 de junho de 2019.
A promoção Borealtrip 6 Anos só será válida para contratos assinados no período entre 01 de junho 2019
a 30 de junho de 2019 e o pagamento do valor da entrada (30% do valor total do pacote promocional
escolhido) deverá ser efetuado entre os dias 01 de junho 2019 a 30 de junho de 2019, impreterivelmente.
Promoção válida para curso de inglês pelos períodos de 4 (quatro), 8 (oito), 12 (doze), 16 (dezesseis)
semanas em Vancouver/BC, em escola específica, parceira da Borealtrip Intercâmbio.
Promoção válida também para programas em Colleges privados, parceiros Boreraltrip Intercâmbio.
Promoção de assessoria gratuita válida para todos os tipos de programas de estudo. A saber: Inglês,
Francês, High School, Colleges e Universidades.
Promoção não cumulativa com outras promoções em vigência da Borealtrip Intercâmbio.
Promoção válida apenas para aulas com início até o dia 31 de maio de 2020 (será cobrada uma taxa extra
de CAD$ 200 para aulas com início após o dia 31 de maio de 2020).
Promoção válida para alunos maiores de 19 anos. A idade mínima precisa ser completada até a data do
embarque.
Para participantes menores de 19 anos serão acrescidas taxas adicionais ao valor total do programa
promocional referentes a: Custodianshipp Letter, Homestay e/ou outras.
Caso o participante, após o contrato assinado, por qualquer motivo, decida cancelar um ou mais itens do
pacote completo de inglês (pacote completo: aquisição de curso de inglês em Vancouver/BC de 28 lições
/semana por algum dos períodos de 4, 8, 12 ou 16 semanas, incluindo suas taxas; acomodação em
homestay para o período de 4 semanas, incluindo suas taxas; seguro saúde pelo período de um 1 mês; e
taxa de assessoria Borealtrip FREE) que são obrigatórios para validação desta promoção, esta ciente que:
•

•

os valores promocionais ou prêmios oferecidos por meio desta promoção, serão automaticamente
invalidados e os valores aplicados serão os valores vigente na data do CANCELAMENTO, além
de ser cobrada a taxa de assessoria educacional Borealtrip de $200.00 (duzentos) canadenses e
os descontos aplicados nas outras taxas deixarão de estar vigentes.
A solicitação de cancelamento de um ou mais itens do pacote completo deverá ser feita sempre
por escrito e ser encaminhada para o agente educacional da Borealtrip com antecedência mínima
de 30 dias do início do programa contratado, para que ocorra o cancelamento do pacote
promocional.

•
•

O reembolso do valor de programas contratados para curso de escolas de idioma e College
Privado, se devido, será aplicado de acordo com as regras contidas no contrato da Borealtrip,
assinado pelo aluno.
O reembolso do valor de programas contratados para curso em College Público, se devido, será
aplicado de acordo com as regras College Público.

O estudante que for matriculado em qualquer Escola/College privado terá que seguir as regras da
instituição escolhida.
2 - SOBRE A PROMOÇÃO
2.1 – Para programa de Inglês:
Para que a promoção seja validada, é necessário que o aluno adquira um pacote completo de intercâmbio
para a cidade de Vancouver/BC, pelo período de 4 (quatro), 8 (oito), 12 (doze) ou 16 (dezesseis) semanas,
em escola específica, parceira da Borealtrip Intercâmbio
Entende-se como pacote completo a aquisição de: curso de inglês (General English) em Vancouver/BC
(28 lições /semana) por algum dos períodos de 4 (quatro), 8 (oito), 12 (doze) ou 16 (dezesseis) semanas,
incluindo suas taxas; acomodação em homestay para o período de 4 (quatro) semanas (28 dias), incluindo
suas taxas; seguro saúde pelo período de um 1 (um) mês; e taxa de assessoria Borealtrip FREE.
2.2 - Para College Privado:
Para que a promoção seja validada é necessário que o aluno adquira um pacote de estudo em College
privado para qualquer cidade do Canada, o seguro saúde pelo período mínimo de 3 meses, Assessoria
Borealtrip “FREE”, não sendo obrigatório a contratação da homestay através da Borealtrip Intercâmbio.
Para College Público:
Para que a promoção seja validada é necessário que o aluno adquira um pacote de estudo em College
Público para qualquer cidade do Canada, o seguro saúde pelo período mínimo de 3 meses, Assessoria
Borealtrip “FREE”, não sendo obrigatório a contratação da homestay através da Borealtrip Intercâmbio.

3 - SOBRE O PAGAMENTO
3.1 - Para programa de Inglês e Francês:
A promoção só terá validade se o aluno realizar o pagamento do valor da entrada (30% do valor total do
pacote promocional escolhido) entre os dias 01 de junho 2019 a 30 de junho de 2019, e os 70% restantes
devem ser pagos, impreterivelmente, até 45 dias antes da data de embarque, conforme descrito abaixo.
Caso contrário, o aluno perde o direito de receber todas as vantagens da promoção Borealtrip 6 Anos.
Os 70% restantes do valor total do pacote promocional podem ser pagos das seguintes formas:
• Efetuar o pagamento total dos 70% restantes até 45 dias antes da data de embarque do aluno.
• Parcelamento dos 70% restante: O aluno pode efetuar o pagamento mensalmente, desde que o
saldo restante seja quitado até 45 dias antes da data de embarque do aluno.
3.2 - Para programa de College Privado:
A promoção só terá validade se o aluno realizar o pagamento do valor da entrada, que será determinado
conforme a regra do College Privado escolhido, entre os dias 01 de junho 2019 a 30 de junho de 2019, e
o saldo restante a ser pago devera ser quitado conforme a regra do College privado escolhido.
3.2 - Para programa de College Público:
A promoção só terá validade se o aluno efetuar o pagamento da aplicação da matrícula junto ao College
Público, entre os dias 01 de junho 2019 a 30 de junho de 2019. O valor vai depender do College Público
escolhido.

4 - ITENS ADICIONAIS
Dias extras e refeições adicionais (de 2 para 3 refeições diárias) na homestay podem ser adicionados ao
programa, caso o aluno queira, mediante pagamento proporcional ao período estendido, sendo aplicadas
as taxas sem desconto promocional.
O seguro de saúde para dias adicionais ou demais semanas pode ser adquirido á parte com a Borealtrip
Intercâmbio.
Não estão incluídos passagem aérea, gastos com vistos (caso necessário), despesas pessoais e outras
despesas não mencionadas.

5 – SOBRE AS ATRAÇÕES
As ofertas da promoção Borealtrip 6 Anos inclui assessoria FREE.
A aquisição da(s) atrações será(serão) definidas da seguinte maneira:
●
●

Ao adquirir um pacote de inglês de 4, 8, ou 12 semanas, o aluno ganha 1 (uma) passagem de
ônibus de ida e volta para Whistler, saindo de Vancouver e chegando na mesma cidade;
Ao adquirir um pacote de inglês de 16 semanas, o aluno ganha 1 (uma) passagem de ônibus de
ida e volta para Whistler, saindo de Vancouver e chegando na mesma cidade e o aluno também
ganha um passe para Capilano Bridge.

Ficará a critério do aluno a escolha do dia e horário da viagem para Whistler e visita a Capilano Bridge, se
restringindo as disponibilidades de datas, horários e regras pré-estabelecidas pelas empresas
responsáveis.
A compra da passagem/ingresso será efetuada pela Borealtrip Intercâmbio, sendo necessário o aluno
informar, com antecedência de, no mínimo, uma semana da participação na atração, o dia e horário
desejados.
No caso da viagem para Whistler, o benefício contempla apenas o transporte de ida e volta, no mesmo
dia, saindo de Vancouver e retornando para Vancouver, com agência parceira da Borealtrip Intercâmbio.
Não estão incluídos custos com alimentação, acomodação e atividades opcionais.

6 – CONSIDERAÇÕES GERAIS
A simples participação na promoção Borealtrip 6 Anos caracteriza total conhecimento e aceitação deste
regulamento, bem como de seus termos e condições, pelos participantes ou seus responsáveis.
Este regulamento é considerado parte integrante do contrato de prestação de serviços, assinado pelo
aluno ou responsável legal.
O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou a promoção Borealtrip 6 Anos suspensa e/ou cancelada,
sem aviso prévio, por motivo de força maior ou qualquer outro fator ou motivo imprevisto, que esteja fora
do controle da Borealtrip Intercâmbio e que comprometa a promoção.
O participante será automaticamente excluído da promoção Borealtrip 6 Anos no caso de fraude ou má-fé
comprovada, podendo responder civil e criminalmente por seus atos.

