Talken Rewards – Regulamento

1) Disposições Gerais
O programa Talken Rewards é administrado pela Talken English School e Talken
English School LLC USA. Pontuação válida a partir de 01 de agosto de 2017.

2) Acumulo e validade de pontos
Para calcular a quantidade de pontos acumulados no Talken Rewards serão
observados os seguintes critérios:
Curso/nível
Kids
Teens
Basic
Intermediate
Advanced/Business

Pontos por
semestre
10
15
20
25
30

Quantidade
de níveis
4
4
4
4
4

Pontos
possíveis
40
60
80
100
120

2.1 Regras de acúmulo
Para cada nível integralmente cursado em uma das escolas Talken no Brasil, seja
no curso regular ou no intensivo, o aluno acumulará pontos conforme descrito na
tabela do item 2 acima.

3 Resgate dos Pontos
O aluno pode usar a pontuação para obter desconto no programa Talken in the
USA na cidade de Deland, FL ou nos cursos intensivos de férias nas unidades da
Talken no Brasil, exclusivamente nos níveis avançados 3 e 4 ou Business
Advanced 3 e 4.
3.1 Cada 10 pontos acumulados podem ser convertidos em 1% (um por cento)
de desconto no programa internacional Talken in the USA em Deland, FL,
USA. Os itens incluídos no Programa são: Curso de 3 semanas,
hospedagem no alojamento da Stetson University em Deland, FL,
alimentação com pensão completa de segunda a sexta, passeios nos finais
de semana, seguro saúde, certificado e camisetas. Não estão incluídos no
Programa Internacional o transporte entre o Brasil e a Universidade nos
Estados Unidos, despesas com obtenção de vistos, emissão de passaporte
e demais despesas não descritas acima. Podem participar do programa
alunos a partir de 12 anos de idade e que tenham inglês a partir do
Intermediário 4.
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3.2 Cada 10 pontos acumulados podem ser convertidos em 1.5% (um vírgula
cinco por cento) de desconto para os cursos intensivos de férias,
exclusivamente para os níveis Advanced 3 e 4 e Business Advanced 3 e 4,
nas escolas Talken no Brasil. Os cursos de férias no Brasil são oferecidos
nos meses de janeiro, fevereiro, julho e dezembro todos os anos e cada um
deles equivale a um semestre do curso regular.
3.3 Os pontos são cumulativos e serão computados pelos semestres e
intensivos efetivamente cursados. Caso o aluno pule de nível, esse nível
não será pontuado. Se o aluno cancelar o curso no meio do semestre, esse
nível também não somará pontos.
3.4 O resgate dos pontos se dará exclusivamente para utilização descrita nos
itens 3.1 e 3.2 acima.
3.5 Os pontos são pessoais e intransferíveis mesmo para pessoas da mesma
família.
3.6 Em caso de cancelamento do curso, os pontos acumulados serão mantidos
para um eventual retorno do aluno.
3.7 Em nenhuma hipótese o resgate de pontos poderá ser convertido em
espécie.
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Disposições finais

A Talken English School Brasil e Talken English School LLC USA se reservam o
direito de, a seu critério, e a qualquer tempo, modificar as regras do programa
Talken Rewards ou até mesmo encerrar o programa, mediante comunicação com
30 dias de antecedência. Caso o programa venha a ser cancelado, os pontos
acumulados até a data do encerramento, poderão ser resgatados pelos alunos
para a finalidade descrita no item 3.

