FICHA DE INSCRIÇÃO
CURSOS WSET
Nome completo
Morada
(para envio de
correspondência)

Data de nascimento

E-mail

Telefone

N.I.F.

Dados de facturação
(se diferentes)

Qualificação de Nível 1 em Vinhos

Qualificação de Nível 2 em Vinhos

Data de realização: 14 de Novembro, 2022

Data de realização: 15 a 17 Nov., 2022

Prazo de inscrição: 26 de Outubro, 2022

Prazo de inscrição: 31 de Outubro, 2022

Local: IVBAM, Funchal

Local: IVBAM, Funchal

Valor do curso: 275€
Data de realização: 10 a 12 de Dez., 2022
Data de realização: 26 de Novembro, 2022

Prazo de inscrição: 24 de Novembro, 2022

Prazo de inscrição: 10 de Novembro, 2022

Local: The Wine House, Coimbra

Local: Torre de Palma Wine Hotel, Monforte
Valor do curso: 320€ (inclui almoço)

Valor do curso: 695€
Valor do exame em caso de repetição: 150€

Data de realização: 3 de Dezembro, 2022

Duração do curso: 21 horas

Prazo de inscrição: 16 de Novembro, 2022

Horário do curso: 9h30-17h30

Local: The Wine House, Coimbra

Duração do exame: 1h (no final do último dia)

Valor do curso: 275€
As Especificações para ambas as Qualificações
Valor do exame em caso de repetição: 100€

estão em www.thewinehouse.pt/wset

Duração do curso: 7 horas
Horário do curso: 9h30-17h30
Duração do exame: 45min. (no final do dia)
Necessidades especiais. Caso tenha necessidades especiais, por favor indique-as até 4 (quatro)
semanas antes da realização do exame

Pagamento. Por transferência bancária para o IBAN PT50 0035 0239 00021675430 21. Preencha este
formulário e envie-o, junto com o comprovativo de pagamento, para ola@thewinehouse.pt.
Ao preencher este formulário, concordo com os Termos e Condições, assim com as regras de Cancelamentos e reembolsos

Rua "O Conimbricense", 60 - loja A
3030-504 Coimbra

ola@thewinehouse.pt

www.thewinehouse.pt

TERMOS E CONDIÇÕES
CURSOS WSET
1. Pagamentos e inscrições
A ficha de inscrição e o comprovativo de pagamento do curso deverão ser enviados para
ola@thewinehouse.pt ou para The Wine House, Urbanização Quinta da Portela, Rua “O
Conimbricense”, nº 60 - loja A, 3030-481 Coimbra. A inscrição será considerada válida depois de
confirmada pela The Wine House.
2. Materiais
Os materiais de estudo das Qualificações de nível 1 e de Nível 2 em Vinhos serão enviados para a
morada em Portugal Continental que o aluno colocou na ficha de inscrição, até 5 dias úteis após a
validação da inscrição e respectivo pagamento. Se os materiais forem devolvidos por falta de
recepção na morada indicada, serão cobrados custos adicionais para o novo envio. Para alunos
fora de Portugal Continental, a entrega dos materiais será indicada para cada caso.
3. Exame
É importante que todos os alunos tragam o Cartão de Cidadão (ou outro documento de
identificação com fotografia) no dia dos exames WSET. O não-cumprimento deste requisito
resultará na impossibilidade de fazer o exame, e terá que ser definida uma nova data para o
exame, com custos adicionais.
4. Alergéneos
Em ambos os cursos WSET ministrados pela The Wine House serão servidos vinhos, que contêm
álcool e compostos potencialmente alergénicos como sulfitos. A The Wine House não se
responsabiliza por reacções alérgicas relacionadas com a prova e o consumo de vinho.
5. Cedência de dados
O aluno autoriza a cedência dos seus dados pela The Wine House à WSET (Londres),
nomeadamente nome, data de nascimento e email. A WSET pode contactar directamente os
alunos, se assim o entender.
6. Políticas
The Wine House possui as seguintes políticas, que podem ser solicitadas: Política de conflitos de
interesse, Política de Diversidade e Igualdade, Política de Privacidade, Política de Reclamações e
Recursos, Política de Ajustes Razoáveis e Consideração Especial. Se o aluno possuir alguma
necessidade especial deverá informar a The Wine House no momento da inscrição, e até quatro
semanas antes da realização do exame.
Ao preencher este formulário, concordo com os Termos e Condições, assim com as regras de Cancelamentos e reembolsos

ola@thewinehouse.pt

www.thewinehouse.pt

CANCELAMENTOS E
REEMBOLSOS
CURSOS WSET
1. Em caso de cancelamento pelo aluno antes de terminar o prazo de inscrição
O aluno deverá enviar um email para ola@thewinehouse.pt, informando da intenção de
cancelamento. The Wine House confirmará a recepção do pedido até 2 dias úteis. Caso
não receba a confirmação, deverá contactar The Wine House presencialmente ou para
o número de telefone +351 239 095 081. Sem a confirmação da aceitação do
cancelamento por parte da The Wine House, não haverá direito a reembolso. Ao valor
do reembolso será descontado uma taxa administrativa (46€), o valor dos materiais de
estudo e respectivos portes, caso estes já tenham sido enviados.
Se pretender que o valor fique em crédito para uma nova data do mesmo curso, deverá
informar sobre essa intenção, mas deverá sempre considerar o pagamento da referida
taxa administrativa e a validação escrita desse facto por parte da The Wine House.
A inscrição também pode ser transferida para outro aluno, desde que envie esse
pedido por email (ola@thewinehouse.pt) até terminar o prazo de inscrição, e mediante
o pagamento da taxa administrativa. The Wine House confirmará a inscrição assim que
receba a nova ficha de inscrição e o pagamento da taxa administrativa. Caso os
materiais de estudo não tenham sido ainda enviados, The Wine House enviá-los-á para
o novo aluno. Se os materiais de estudo já tiverem sido enviados, é da responsabilidade
do anterior aluno fazê-los chegar ao novo aluno.
2. Em caso de cancelamento pelo aluno depois de terminar o prazo de inscrição
O aluno já não poderá pedir o cancelamento da sua inscrição nem o seu reembolso.
Mesmo que o cancelamento se refira a circunstâncias como doença, acidente,
mudança de residência ou gravidez, findo o período para inscrições não será possível
reclamar o reembolso do valor pago.
4. Em caso de adiamento ou cancelamento pela The Wine House
The Wine House reserva-se o direito de adiar ou cancelar um curso com o mínimo de 10
dias antes da data de início do curso, caso não haja um mínimo de alunos, ou devido a
circunstâncias excepcionais. Se o curso fôr adiado, The Wine House informará os
candidatos sobre as novas datas. Em caso de cancelamento, o candidato receberá o
reembolso total do valor da inscrição caso os materiais de estudo sejam devolvidos à
The Wine House, ou receberá o reembolso do valor da inscrição subtraído do valor dos
materiais de estudo, se ficar com eles.
Ao preencher este formulário, concordo com os Termos e Condições, assim com as regras de Cancelamentos e reembolsos

ola@thewinehouse.pt

www.thewinehouse.pt

