
WINPHOTO CURSO DE FOTOGRAFIA 

Rua Soares Caldeira, 142 Sl912 

Madureira – RJContato: (21)97560-5255 

CNPJ: 28.754.921/0001-69 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

1 – Denomina – se prestador de serviço  a WINPHOTO CURSO DE FOTOGRAFIA, com matriz na Rua 

Soares Caldeira 142, sala 912 , Madureira – RJ com CNPJ 28.754.921/0001 -69. 

2 – Denomina-se aluno /contratante do serviço o/aSr _______________________________________________, 

Identidade Nr _______________________________. Celular(       ) _______________________ e 

E –mail : ________________________________________. 

3 – O serviço contratado se caracteriza por CURSO DE FOTOGRAFIA BÁSICA, conforme se segue abaixo 

todas as especificações contratadas por este curso. 

4 – Fica estabelecido que o curso são10 (DEZ) ENCONTROS DE 3 HORAS cada, no investimento  

total de R$ ______________________________________, curso e matricula. 

5 – O curso DISPONIBILIZA ALGUMAS MÁQUINAS por turma, para que seja facilitado ao aluno suas 

aulas, não sendo obrigatório pelo curso disponibilizar uma máquina por aluno, mas sim em sistema de duplas se 

assim for necessário. 

6 – O DANO CAUSADO AOS EQUIPAMENTOS cedidos pelo curso acarretará em ressarcimento pelo aluno 

se for comprovado mal uso por parte do usuário ao equipamento. Tendo este o prazo de 30 ( trinta ) dias para 

pagamento do conserto ou troca do material.   

7 – O CURSO NÃO FORNECE CARTÃO DE MEMÓRIA para as aulas, sendo este de responsabilidade do 

aluno adquirir por meios próprios. 

8 – A REPOSIÇÃO DE AULA para o aluno que faltar somente é realizada pelo curso sem nenhum ônus ao 

aluno, se este apresentar comprovante de atestado médico ou de trabalho. Sendo esta feita em outra turma em 

andamento. 

9 – O aluno NÃO FARÁ JUS AO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO se acumular 3 (três) faltas dentro do 

período de realização do curso que encontra-se matriculado.. 

10 – NÃO É PERMITIDO ao aluno trazer alimentos para consumo dentro de sala de aula. 

11 – O Curso não tem nenhuma responsabilidade em ingressar o aluno no MERCADO DE TRABALHO, nem 

tão pouco de conseguir trabalhos futuros.  

 

 

 



 

12–A troca de turma por vontade do aluno somente será feita até 7 (sete ) dias após o pagamento da matricula, 

sendo a troca não obrigatória pelo curso após o prazo supracitado. 

13 – A DEVOLUÇÃO DO VALOR DE MÁTRICULA/ CURSO somente será feita no prazo de até 7 (sete) 

dias após o pagamento da mesma, sendo esta solicitada pelo próprio aluno no email: 

contato@welingtonmartins.com. Sendo estornado o valor de 80% do valor pago pelo aluno se este valor for pago 

via cartão de crédito, débito ou boleto, em conta informada pelo aluno dentro do prazo de 7 (sete) dias. 

14 – No caso acima será estornado o valor de 100% somente se o pagamento for realizado a vista em dinheiro por 

parte do contratante/ aluno, sendo o mesmo no cartão de crédito cobrado as taxas de administração do cartão. 

15 - Após o prazo de 7 (sete) dias do pagamento, o curso fica isento da DEVOLUÇÃO DE QUALQUER 

VALOR pago anteriormente pelo aluno. 

16 – Fica estabelecido o Cartório da Comarca de Madureira – RJ para medidas administrativas relacionadasa este 

contrato.  

 

 

Rio de Janeiro, ____ de ____________________ de 2020 

 

 

 

 

____________________________________                         __________________________________ 

                         Contratante                                                             WELINGTON MARTINS DOS REIS 

                                                                                                                   Idt 043440314-3 Mdef 

                                                                                                                  Contratado responsável  

                                                                                                          pelaWinphoto Curso de Fotografia 

mailto:contato@welingtonmartins.com

