
Termos e Condições 

Inscrição e participação nos Workshops, Palestras e Aulas da MYVT-Portugal 

 

Os termos e condições que se seguem aplicam-se à inscrição e participação nos Workshops da MYVT-

Portugal em território de Portugal Continental e constituem a base contratual com MYVT-Portugal.  

 

Definição: para fins de simplificação deste documento, definimos o termo ATIVIDADE como todo evento 

organizado, promovido e realizado pela MYVT-Portugal, tais como AULAS EM GRUPO, AULAS 

INDIVIDUAIS, PALESTRAS, WORKSHOPS, DEMONSTRAÇÕES e etc. O conteúdo abaixo, irá referir-se 

genericamente ao termo atividade, significando qualquer das diferentes categorias a que se destine e 

diretamente relacionadas ao evento em questão. 

 

1. É requerido ao participante que realize o pagamento da atividade em que se inscreve via 

Multibanco ou transferência bancária no montante total do mesmo depois de submeter o 

formulário de inscrição nas atividades e ter recebido a confirmação via email ou contacto 

telefónico. Caso a transferência bancária não seja efectuada e confirmada sua receção (via email 

ou contacto telefónico), é reservado à MYVT-Portugal o direito de cancelamento da inscrição. 

a. A existir uma promoção associada à atividade, e se a inscrição ocorrer após o prazo 

associado à mesma, o montante da transferência bancária deverá igualar o valor total 

da atividade sem qualquer promoção associada e efectuada nos dois dias úteis 

imediatamente a seguir à confirmação (via email ou contacto telefónico). Caso 

contrário, é reservado o direito de cancelamento da inscrição. 

2. Datas, horários e locais dos eventos estarão descritos no(s) website(s) que contém este 

documento. Estes podem variar em função da disponibilidade do local, organizador, condições 

meteorológicas e etc. 

3. Se por algum motivo a atividade for cancelado, salvo a condição de pagamento referida no 

ponto 1 e 1.a e caso o participante não tenha disponibilidade ou não esteja de acordo em 

realizar a mesma atividade numa outra data (segundo a calendarização), será devolvido o 

montante total já pago pelo participante. 

4. A inscrição não é transferível entre participantes e/ou outras atividades, salvo a condição 

referida no ponto 2. 

5. Se o cancelamento da atividade ocorrer com mais de 30 dias da data de realização do mesmo, 

será devolvido o montante total já pago. 

6. Caso o participante deseje cancelar a inscrição na atividade deverá fazê-lo através de email 

enviado ao endereço associado ao evento (info@myvt-portugal.org) e contato telefónico com a 

organizadora. A data referida no envio do email será aquela a ter em conta a solicitação do 

cancelamento. 

7. É reservado o direito de alteração do programa das atividades devido a circunstâncias e 

condições alheias. Contudo, tudo será feito para encontrar um programa semelhante ainda que 
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mediante participação na atividade não haverá reembolso consoantes a serviços ou conteúdos 

não utilizados oriundos da alteração. 

8. Aconselha-se que todo o equipamento fotográfico e bagagem pessoal estejam devidamente 

protegidos contra quedas acidentais e/ou condições meteorológicas adversas durante a 

realização das atividades. 

9. A segurança de todos os objectos pessoais (incluindo bagagem e equipamento fotográfico) é da 

total responsabilidade dos participantes. O mentor das atividades - MYVT-Portugal - é alheio a 

qualquer perda, furto, deterioração ou danificação dos objectos referidos. 

10. MYVT-Portugal não aceita qualquer responsabilidade na morte, invalidez 

permanente/parcial/temporária resultante de acidente durante o tempo útil de realização das 

atividades salvo acto negligente por parte daquele. 

11. MYVT-Portugal não pode ser responsabilizado pelas consequências de qualquer atraso, 

despesas incorridas ou alterações causadas por doença, condições meteorológicas, guerra, 

terrorismo, eventos políticos, contenda civil, desastres naturais, dificuldades técnicas ou outro 

acontecimento que esteja fora do seu alcance. 

12. A parte prática das atividades pode conter alguma atividade física. Esta consiste em exercícios 

físicos de baixo impacto, curta duração e perfeitamente exequíveis por pessoas saudáveis, 

portanto, todas as indicações to tutor e responsáveis devem ser seguidas. 

a. O participante também assume especial obrigação de se assegurar previamente de que 

não tem quaisquer contra-indicações para a prática de actividade que se propõe 

desenvolver, para efeitos do disposto da lei nº 5/2007 de 16 de Janeiro (Lei de Bases da 

Actividade Física e do Desporto). Para referência, lei mencionada pode ser verificada 

em: 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/Desporto_LeiBasesAtividadeFisicaDesp

orto.aspx  

13. É da total responsabilidade dos participantes a deslocação até ao local de realização das 

atividades. 

14. MYVT-Portugal não aceita inscrições nas suas atividades a pessoas menores de 18 anos, salvo 

acompanhado pelos seus responsáveis legais. 

15. A existirem reclamações em relação às atividades, elas deverão ser endereçadas por email à 

MYVT-Portugal através do email (info@myvt-portugal.org) no prazo máximo de 14 dias após o 

término da atividade. 

16. Na eventualidade de existirem distúrbios de ordem física e/ou verbal no decorrer das 

atividades, recorrer-se-á às instâncias de plenos direitos para intervirem. 

17. Os preços apresentados nas atividades incluem a taxa de IVA legal em vigor. 

18. Ao submeter o formulário de inscrição nas atividades, concorda e aceita estes Termos e 

Condições. 
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