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INFORMAÇÕES GERAIS
Access English Campus tem formado alunos desde 1976 e é amplamente reconhecido e
conceituado.
O seu programa residencial de verão para estudantes júniores internacionais dos 10 aos 17
anos de idade, aliado a vasta experiência no ensino da Língua Inglesa, proporciona aos
alunos uma oportunidade única de aperfeiçoar e praticar o inglês num ambiente seguro,
amigável e estimulante, ao mesmo tempo que desenvolvem as suas qualidades pessoais,
convivendo com outros jovens de diversos países, ganhando assim confiança em falar o
inglês no dia-a-dia.

1. O Campus
O nosso programa linguístico, cultural e recreativo tem a sua base no campus do Cork
Institute of Technology (CIT) e na comunidade escolar adjacente. Ver: www.cit.ie.
É o local perfeito para uma escola de línguas moderna e para a prática de extensas
atividades extra-curriculares. Inclui excelentes acomodações estudantis, bem como
infraestruturas interiores e exteriores, como por exemplo: ginásios, piscina interior
aquecida, campos de futebol, pista de atletismo, campos de jogos para todas as condições
climatéricas, cinema no campus, teatros, lojas, bancos, salas de convívio, cafés e frequentes
serviços de autocarro para a cidade; tudo isto localizado numa área verde, num elegante,
tranquilo e seguro subúrbio residencial de Cork.
O centro da cidade encontra-se a 15 minutos de autocarro do campus, havendo autocarros
disponíveis com frequência todos os dias.

2. O Curso
Os graus do curso são compatíveis com o padrão CEFR (Quadro Europeu Comum de
Referência para Línguas), como definido pelo Conselho da Europa.
No início do curso os alunos são sujeitos a uma avaliação dos seus conhecimentos de
inglês, de forma a determinar o grau de ensino apropriado para cada aluno. Alunos
repetentes serão colocados num grau mais elevado que no verão anterior, após consulta
com os seus professores. O acompanhamento é contínuo, bem como o registo do
progresso do aluno, podendo mudar de nível, se necessário.
As aulas são ministradas de segunda a sexta-feira com um máximo de 15 alunos por sala de
aula, sendo a média de 12 alunos por professor.
É colocada ênfase no aspeto comunicativo da língua. Todos os professores são falantes
nativos com grau universitário, e com uma qualificacação TEFL adicional (Ensino de
Inglês como Língua Estrangeira).
No final do curso o aluno receberá um relatório académico como certificado do nível de
inglês alcançado. Este relatório é uma referência indispensável para alunos, professores,
pais e centros académicos, do nivel CEFR atingido pelo participante. Os alunos receberão
também um certificado de conclusão do curso validado pelo Access English Campus.

O objetivo do curso é centrado na obtenção rápida e eficiente de fluência no inglês falado,
juntamente com expansão do vocabulário e uso correto do idioma. Os alunos são
encorajados a praticar o inglês coloquial, o qual é a melhor forma de adquirir fluência
numa língua estrangeira. Dá-se particular ênfase ao aperfeiçoamento da pronúncia e
entonação, e à colocação em prática do inglês aprendido.
Os alunos são ensinados a compor e escrever emails, cartas, artigos e relatórios em inglês.
São-lhes dadas diretrizes de como expandir os seus conhecimentos de inglês fora da sala de
aula e de como encontrar material para aperfeiçoar o seu domínio pessoal da língua.
O programa linguístico do fim do dia é focado no uso exclusivo do inglês pelo aluno nas
atividades organizadas, como por exemplo: teatro, encenação de situações, jogos de
gramática, karaoke, testes, caças ao tesouro, exposição de talentos, seminários de cultura
irlandesa, etc.
Os estudantes também aprendem sobre Cork e os diferentes aspetos da cultura irlandesa.
Durante o curso cada aluno submete um projeto pessoal em inglês baseado em pesquisa e
entrevistas com falantes nativos durante a sua estadia na cidade.

3. A cidade de Cork
Cork, Capital Europeia da Cultura em 2005, é a segunda maior cidade da Irlanda,
localizada às margens do rio Lee. Uma cidade universitária, com cerca de 140 mil
habitantes, moderna, cosmopolita, com atraentes edifícios históricos e o segundo maior
porto natural do mundo, é o lugar ideal para praticar a língua inglesa, desfrutando da linda
paisagem e da famosa hospitalidade dos seus habitantes. É sem dúvida uma das mais
encantadoras cidades deste lindo país. Ver: www.corkcity.ie
“Cork é uma das 10 primeiras cidades do mundo a se visitar. Vibrante, sofisticada e
diversa, é um destino fantástico com as suas lojas, bares, galerias, encanto relaxante e
cenário estonteante nas redondezas.” Ver: www.lonelyplanet.com

4. Acomodação
Os alunos vivem num moderno complexo residencial ao longo do campus da Universidade.
O complexo compreende vários blocos com áreas comuns. O acesso ao campus é feito por
um caminho exclusivo para os residentes.
Cada edifício residencial é dividido em apartamentos com quartos individuais e uma
cozinha/sala comum. Alguns dos quartos são ensuite, outros partilham casa de banho. A
cozinha possui todas as conveniências modernas, incluindo televisão com canais em inglês.
Cada quarto é equipado com roupa de cama trocada semanalmente, bem como toalhas que
são trocadas várias vezes por semana. Os alunos devem trazer consigo uma toalha para
usar na piscina do campus e na praia.
Dentro do complexo existe uma lavandaria self-service com máquinas de lavar e secar que os
alunos podem usar uma vez por semana.

Os estudantes estão normalmente de volta à residência por volta das 22:30, dependendo do
programa diário.
A acomodação é atribuída de acordo com o grupo, sexo e idade. Os líderes de grupo vivem
na mesma residência que os seus alunos e estão sempre à disposição.

5. Actividades e Excursões
As atividades são de natureza recreativa, desportiva e cultural, e incluem excursões
semanais durante um dia inteiro.
As atividades da tarde são organizadas 4 vezes por semana e incluem:
DESPORTOS: Basquetebol, voleibol, futebol, ténis de mesa, aeróbica, natação, atletismo, hurling
(desporto tipico da Irlanda), futebol gaélico / 2 tardes
ATIVIDADES EDUCATIVAS: Visitas culturais a locais de interesse na cidade de Cork e arredores
/ 2 tardes.
Os alunos dispõem de tempo livre durante uma tarde por semana. Podem descansar,
trabalhar num projeto, lavar a sua roupa ou fazer compras.
As excursões têm lugar normalmente aos sábados e o destino depende das condições
metereológicas.
Aos domingos os alunos podem ir nadar e visitar o centro da cidade com o seu líder de
grupo.
A participação em todas as atividades e excursões é obrigatória, a menos que o aluno tenha
outros planos compatíveis com os objetivos do curso. Os estudantes devem consultar o seu
líder durante a manhã do dia da atividade para obter a necessária autorização.
HORARIO SEMANAL:
Manhãs:

10 am - 1.20 pm

Aulas com interval recreativo

Tardes:

2.30 pm - 5 pm

Desportes e visitas cultrais

Noites:

7.30 pm - 9 pm

Atividades linguísticas

Sábados:

9 am - 6 pm

Excursão

Domingos:

12.30 pm - 6 pm

Natação/ visitas ao centro da cidade

6. Tutelagem e Supervisão
O Diretor de Curso, professores e líderes de grupo são responsáveis pelos alunos durante a
sua estadia na Irlanda. Eles organizam as aulas e as atividades extra-curriculares, tendo em
mente que o bem-estar e a participação de todos os alunos são primordiais para o sucesso do
curso. Os pais podem entrar em contato com os líderes de grupo antes do início do curso,
para discutir qualquer assunto que considerem oportuno relacionado com a viagem do seu
filho para a Irlanda.

O contato pessoal e a supervisão são constantes durante o programa de verão. Os
responsáveis do curso também mantêm contato com vários organismos oficiais da cidade
de Cork, cuja cooperação durante o curso é de valor inestimável.
O acesso à residência estudantil, apartamentos e quartos individuais é feito através de
cartão eletrónico atribuído a cada aluno. Tal cartão é válido para uso exclusivo de acesso ao
quarto individual do aluno.
Os líderes de grupo possuem um cartão que lhes permite o acesso a todas as áreas, de
forma a garantir a segurança e bem-estar dos alunos a seu cargo.
O complexo residencial é monitorado 24 horas por dia por câmeras de vigilância além de
contar com funcionários de seguranca residentes.
Os alunos podem contatar imediatamente o seu líder de grupo a qualquer hora do dia ou da
noite, uma vez que residem no mesmo complexo.

7. Assistência médica
Access English Campus possui um plano de seguro de saúde que cobre todos os
participantes durante a sua estadia na Irlanda para casos de acidentes e consequentes
cuidados médicos no hospital. Este seguro também cobre perda de bagagem e
repatriamento. Em alguns casos o seguro de saúde do grupo será providenciado pela
agência organizadora.
Consultas médicas para cidadãos da União Europeia são cobertas pelo Cartão Europeu de
Seguro de Doença (CESD), que os alunos devem obter gratuitamente no seu país de
origem. Serão sempre acompanhados pelo seu líder de grupo nas visitas ao médico.
Cidadãos não-europeus devem estar cobertos por um seguro de saúde individual antes de
viajar para a Irlanda.
Despesas oftalmológicas, ortodônticas e dentárias são da responsabilidade dos pais ou
tutores do participante.

8. Testemunhos


“Gostaríamos que soubessem que estamos muito satisfeitos com os resultados da estadia do
nosso filho Javier com vocês em Cork, a atenção recebida, a residência onde ele ficou, em geral
com tudo o que o nosso filho vivenciou, e os resultados obtidos no inglês.”
Javier Romero, Granada.



“Foi uma experiência inesquecível para mim. Fiz muitos amigos, irlandeses, espanhóis e
italianos, e tenho bons resultados nos meus exames de inglês.”
Klim Tshavrebov, Moscovo.



“Gostaria de lhes dar os parabéns pelo sucesso do vosso curso de inglês em Cork, do qual a nossa
filha participou recentemente. Como vocês disseram na apresentação, além de aprender e aperfeiçoar
o seu domínio do inglês, o curso ajudou-a a desenvolver as suas capacidades pessoais e a ganhar
confiança na interação com outras pessoas”
Família De Vita, Roma.

INFORMAÇÃO SUPLEMENTAR

1. Documentação
Os estudantes provenientes de países da UE devem possuir um passaporte válido à data da
viagem. Estudantes de fora da União Europeia devem consultar a embaixada da Irlanda no
seu país de residência para se informar sobre necessidade de visto e outras condições de
entrada no país.
Os alunos devem requerer o seu Cartão Europeu de Seguro de Doença (CESD) na sua
repartição da Segurança Social, o qual é gratuito. Este cartão concede ao titular acesso
gratuito e medicamentos prescritos gratuitos durante a sua estadia na Irlanda. Em
alternativa, devem estar cobertos por um seguro de saúde privado que cubra a sua estadia
no estrangeiro.
Estes cartões de saúde devem ser apresentados aos líderes de grupo ao chegar a Cork.

2. Viagem
O peso de bagagem máximo permitido por passageiro é normalmente de 20 kg. As linhas
aéreas cobram cerca de 15 euros por quilograma em excesso. Os passageiros podem levar
bagagem de mão até 6 kg de peso e medindo 50x40x20 cm.
O endereço seguinte deve ser escrito no exterior e no interior da bagagem:
Nome do Aluno
c/o Access English Campus
Parchment Square,
Model Farm Road,
Cork city,
Ireland.
Os pais serão informados 7 dias antes do local de encontro e da hora de partida do
aeroporto.

3. Despesas pessoais
Students should bring an opportune amount of pocket money though we recommend
between 240 and 280 euro for a four week period. This money may be lodged in our student
bank on arrival in Cork and may be drawn down with 24 hours notice. This optional facility
is for security reasons only and students are free to manage their money as they wish.
Access English Campus do not take responsibility for any monies not lodged with it for
safekeeping.
Parents wishing to send money to a student in Cork during the course should contact the
group leaders for details of a bank account where payment can be made for that purpose.
Within 24 hours of receiving the lodgement the monies will be given to the student in
Ireland.

4. Vestuário
Como o clima de Cork sofre muitas variações (como em outras regiões do norte da
Europa), é aconselhável trazer roupa para várias estações do ano, incluíndo roupa de
chuva.
Segue uma lista de sugestões de vestuário:
.








Roupas desportivas: fato de treino, calções, ténis, chinelos, roupa de banho e
toalha de praia.
Várias mudas de roupa e roupa interior suficiente.
Roupas de chuva: gabardine ou roupas semelhantes.
Chinelos e pijamas.
Artigos de higiene pessoal.
Um saco de rede para utilizar na lavandaria self-service.

O uso de touca de natação é obrigatório na piscina interior aquecida do campus. Podem ser
adquiridas toucas na recepção do centro desportivo do campus.

5. O Programa Académico
Aulas
As aulas são normalmente ministradas durante a manhã. Exige-se comparência e
pontualidade e os alunos devem estar na sala de aula 5 minutos antes do início da aula.
Quaisquer atrasos devem ser justificados antes de ser permitida a entrada na sala.
Será fornecido aos alunos todo o material escolar necessário no início do programa.

Projeto Cultural
Cada aluno completará um projeto cultural irlandês durante o curso. O tema do projeto
será escolhido em conjunto com os professores e consistirá em várias entrevistas e
pesquisas efetuadas pelo aluno pela cidade de Cork. O objetivo do projeto é encorajar o
aluno a praticar o inglês em diferentes locais e situações de forma a adquirir confiança na
prática da línguagem falada.

Dicionário
Os estudantes são aconselhados a trazer consigo para Cork um dicionário bilingue de
bolso.

6. Saúde e Segurança do Aluno
Os pais devem informar-nos por escrito de quaisquer condições médicas que consíderem
relevantes. Isto inclui qualquer tratamento médico ou medicação em curso da viagem para
a Irlanda.
Esta documentação deve ser entregue ao líder de grupo correspondente no momento da
partida e se possível, uma cópia deve ser enviada por correio eletrónico.
Se um aluno se sentir indisposto ou sofrer um acidente durante a sua estadia na Irlanda
deve informar imediatamente um líder de grupo, professor ou acompanhante. Eles terão
instruções explícitas de como agir rápida e apropriadamente em tal situação.
Recomendamos aos alunos que usem óculos de leitura e/ou lentes de contato que tragam
consigo uma cópia com a correspondente prescrição oftalmológica.

7. Informação local
Contato telefónico
Os pais podem contatar o diretor de curso e o líder de grupo atribuído ao seu filho ou filha
nos números de telefone que receberão antes de o aluno partir para a Irlanda.
Telemóveis e dispositivos eletrónicos pessoais
Os estudantes que tragam consigo telemóveis e equipamento musical devem lembrar-se que
não podem usá-los em nenhum lugar do campus entre as 9 e as 14 horas, de segunda a sextafeira.
Da mesma forma, aconselha-se aos alunos a não trazer qualquer tipo de computador
pessoal ou consola de vídeo, uma vez que o seu uso é proibido durante o curso em Cork.
Recomenda-se trazer um carregador com adaptador para os equipamentos eletrónicos.
Este adaptador deve converter uma ficha de 2 pinos para uma tomada de 3 pinos.

Recomendamos também que informe a sua operadora móvel sobre a sua intenção de
utilizar o seu serviço no estrangeiro, especialmente no caso de serviço pré-pago.
Acceso Wi-fi
Os estudantes podem utilizar o nosso serviço wi-fi através dos seus dispositivos pessoais em
períodos definidos no fim do dia no complexo residencial.
A gerência do curso não aceita qualquer responsabilidade em caso de perda ou furto de
quaisquer pertences pessoais.
Fuso horário irlandês
O fuso horário da Irlanda é de menos uma hora relativamente à maioria dos países
europeus (mesmo fuso horário de Portugal).
Recepção cívica
Os estudantes receberão normalmente as boas-vindas do Senhor Presidente da Câmara de
Cork durante o curso.
Passe de viagens
Em alguns casos os alunos terão direito a um passe para os transportes municipais de
Cork. Este passe é pessoal e intransmissível, e não pode ser usado por outrem. Em caso de
uso indevido, a companhia de transportes cancelará imediatamente o passe e cobrará a
totalidade do bilhete para continuar a usar a rede de transportes. Na eventualidade de perda
do passe, a companhia cobrará ao aluno uma taxa de 10 euros para a sua reposição.
Discoteca
Os alunos maiores de 12 anos podem frequentar uma discoteca organizada pela escola em
várias datas durante o curso. O custo de entrada é de aproximadamente 6 euros, e os
alunos são acompanhados pelo líder de grupo. Bebidas alcoólicas não estão disponíveis e a
comparência é opcional.
Recolhimento noturno
O Diretor de Curso é a única pessoa que pode autorizar os alunos a se recolherem à
residência após a hora designada. Essa hora depende do programa da atividade mas os
estudantes estão normalmente de retorno à residência pelas 22:30. Os líderes de grupo
observam a pontualidade do aluno neste aspeto.
Compras
Recomendamos que os alunos guardem recibo de quaisquer artigos adquiridos para evitar
mal-entendidos. A maioria dos produtos tem o mesmo custo que em outros países da
União Europeia.

Tráfego na Estrada
Os veículos circulam pela esquerda na Irlanda, ao contrário da maioria dos países europeus.
Os alunos devem lembrar-se disso quando saírem para passear.
Não é permitido aos alunos utilizar bicicletas, motos ou conduzir qualquer veículo
motorizado.
Refeições
As três refeições diárias (pequeno-almoço, almoço e jantar) são tomadas na cafeteria selfservice da escola de segunda a sexta-feira. Os estudantes tomam as refeições com o seu
grupo.
Aos sábados e domingos o pequeno-almoço é normalmente tomado na residência. São
fornecidas merendas para levar nas excursões de sábado. O jantar é tomado em grupo com
os líderes à noite.
Aos domingos os alunos fazem os seus próprios planos para o almoço uma vez que
normalmente estarão fora do campus.
Se um aluno sofre de alguma alergia alimentar ou não pode ingerir determinado alimento
deve informá-lo no formulário de inscrição no curso. Estas informações devem também
ser referidas aos líderes de grupo à hora da refeição de forma a evitar complicações.

8. Conduta
Espera-se que todos os alunos sejam respeitosos e tenham boas maneiras no contato com
os outros. O bom comportamento reflete-se no indivíduo, na sua família, colegas e escola.
Comportamentos puníveis com expulsão:







Falta de respeito grave para com os professores, líderes, colegas ou outros.
Posse, consumo ou compra de álcool (proibido a menores segundo a lei irlandesa).
Posse ou uso de qualquer tipo de drogas ilícitas.
Roubo de qualquer artigo.
Indisciplina recorrente, bullying ou comportamento inaceitável.
Violações da lei irlandesa.

Em todas estas eventualidades o aluno será repatriado. Os custos de retorno ao país de
origem serão cobertos pelos pais ou tutores legais do aluno, juntamente com o custo de
quaisquer danos e/ou compensações a outrem derivados de tal comportamento.

9. Líderes de Grupo
Os líderes de grupo são adultos diligentes e responsáveis, falantes de inglês, desejosos de
ajudar os seus alunos a integrar-se e participar em todos os aspetos do curso e assegurar-se
de que se sintam sempre apoiados.

10. Observação Final
O Diretor de Curso exerce a máxima autoridade durante o curso de verão na Irlanda e
tomará as decisões oportunas e finais na eventualidade de quaisquer circunstâncias
imprevistas durante o decorrer do curso.
Esperamos que as informações e diretrizes desta brochura tenham sido exclarecedoras.

11. As instalações do campus
1) 40 hectares de recinto com extensas áreas verdes
2) Acomodação estudantil moderna com quartos individuais.
3) Lavandaria self-service.
4) Salas de aula espaçosas.
5) Biblioteca.
6) Recinto desportivo.
7) Piscina interior aquecida.
8) Campos de futebol com relva e independentes de condições climáticas.
9) Pista de atletismo.
10) Cinema no campus.
11) Café estudantil.
12) Loja.
13) Telefones públicos.
14) Bancos.
15) Caixas multibanco.
16) Câmeras de vigilância 24 horas.
17) Máquinas de venda de refrigerantes.
18) Serviço de transportes frequente para a cidade.

12. O que está incluído no preço
1) Viagens de autocarro turístico na Irlanda; aeroporto/campus/aeroporto.
2) Acomodação em quarto individual na nossa residência estudantil.
3) Pequeno-almoço, almoço e jantar durante o curso. *
4) Lavandaria self-service.
5) 3 horas de aulas todas as manhãs de segunda a sexta-feira.
6) Material didático
7) Professores de inglês qualificados.
8) Atividades desportivas, recreativas e culturais em quatro tardes por semana.
9) Atividades educativas e linguísticas 4 noites por semana
10) Excursões semanais durante o dia inteiro.
11) Supervisão constante.
12) Assistência médica 24 horas.
13) Seguro de acidentes, doença e repatriamento.
14) Recepção oficial pelo Senhor Presidente da câmara de Cork.
* Ver “Refeições”

Formulário de Incrição
Apelidos:
Nacionalidade:
Endereço de residência:
Cidade:
País:
Email (letra de imprensa):
Nível de inglês:

1. Dados Pessoais do Aluno

Idade:

Nomes:
Data de Nascimento: / / Passaporte Número:

Date
of Postal:
birth:
/
Código
Postal: de casa:
Telefone

/

Região:
Telemóvel pessoal:

Escola atual:

Personalidade:

2. Informação Familiar

Nome do Pai:
Profissão:
Email address:
Telemóvel:
Nome do Mãe:
Profissão:
Email address:
Telemóvel:
Os pais têm residências separadas? Sim/Não (círculo à volta da resposta) - Pessoa de contato:
Número de filhos na família:
Como ouviu falar de nós?

3. Opção de Curso
Em que curso deseja se inscrever? 4 semanas / 3
semanas / 2 semanas
Inscrição individual ou através de escola / agência?

Mês preferido:

4. Detalhes Pessoais

Sofre de alguma alergia medicamentosa? Sim/Não (círculo à volta da resposta)
Penicilina? Sim/ Não
Encontra-se presentemente em tratamento ou sob medicação para qualquer doença?
Sim/ Não
Em caso afirmativo, favor especificar?
Que seguro de saúde terá na Irlanda?
A. Cartão Europeu de Seguro de Doença
B. Outro
Grupo sanguíneo:
Hobbies/desportos:

5. Autorização Médica

Eu, abaixo assinado, pai/mãe/tutor
de…….................................................................................................................... menor de idade,
de nacionalidade…............................................ e passaporte número….........................................,
e/ou bilhete de identidade nacional ………………………………….., autorizo os representantes
de Access English Campus a dar o seu consentimento para qualquer radiografia, análise,
anestesia, diagnóstico, tratamento ou procedimento médico ou cirúrgico, ou internação
hospitalar que se faça necessário e que seja realizado sob a supervisão de um médico ou
cirurgião, numa clínica ou hospital. Está entendido que a minha autorização é concedida de
antemão, em caso de necessidade de diagnósticos, tratamento médico ou internação hospitalar,
e garante o direito aos representantes acima mencionados de tomar decisões que os médicos e
cirurgiões considerem necessárias de acordo com o seu melhor critério profissional.
Válido até 31 de Agosto do corrente ano, a menos que seja revogado por escrito aos
representantes de Access English Campus.
Assinatura do Pai/Mãe/Tutor:
Date:

/ /

Nacionalidade:
Passaporte ou Bilhete de Identidade
Nacional:

CONDIÇÕES GERAIS DE INSCRIÇÃO
A gerência de Access English Campus Limited reserva-se o direito de rejeitar a
candidatura de qualquer pessoa que considere inadequada para frequentar o seu curso na
Irlanda.
Se durante o curso na Irlanda o aluno causar problemas sérios com os professores, líderes
de grupo, colegas ou outras pessoas; se a sua conduta moral ou social se revelar
incompatível com as regras e regulamentos da escola e/ou com as leis do país; tal aluno
será repatriado, após a escola informar os pais ou tutores legais de tal decisão. Todos os
custos de repatriamento, bem como de danos e/ou compensações devidas como resultado
do mau comportamento do aluno serão suportados pelos seus pais ou tutores legais.
Nenhum reembolso total ou parcial das propinas do curso será possível nestes casos.
Deverá ser paga uma taxa de reserva de 400 euros no momento da incrição. Esta quantia
será descontada na propina final do curso.
Os alunos devem pagar a totalidade do montante devido até 28 dias antes do início do
curso.
Access English Campus não aceita qualquer responsabilidade por eventuais alterações
nos horários, itinerários ou datas de voos.
Qualquer aumento no custo dos voos será refletido no montante final devido.
Os pais ou tutores legais autorizam a-priori a participação dos seus filhos em todas as
atividades e excursões organizadas pelo Access English Campus, sem a necessidade de
notificação prévia da parte da gerência do curso.
Também autorizam Access English Campus a utilizar qualquer material fotográfico que
inclua o aluno em futuras campanhas publicitárias.
Ao confirmar a inscrição de qualquer estudante, e se as condições subsequentes forem
verificadas pelo candidato, a gerência do curso compromete-se a oferecer ao aluno todos
os serviços referidos nesta brochura.
Cancellation policy for the English Language Programme
Período de Cancelamento
29 a 40 dias antes do início do curso:
11 a 28 dias antes do começo do curso:
0 a 10 dias antes do início do curso:

Penalidade Aplicada no preço total pago
25%
50%
100%

Assinatura do pai/mãe/tutor:………………………………………………………………….,
Número de Identidade Nacional:… …………………………………………………………...,
Date: / /
Assinatura do aluno candidato:…….…………………………..…………………………..…...,
Número de Identidade Nacional:……………...…………………………..…………………....,
Date: / /

1. PROCEDIMENTO DE RESERVA

Um depósito de reserva de 400 euros deve ser depositado na seguinte conta bancária:
Banco:

Bank of Ireland,
CIT Campus Branch, Cork City, Ireland

IBAN:

IE 75 BOFI – 9035-7692 – 2993 95

BIC :

BOFI – IE – 2D

Código da Agência:

90 – 35 - 76

Beneficiário:

Access English Campus Limited

Descrição:

Language tuition

* É favor certificar-se que o nome do aluno candidato aparece nas transações.
* A totalidade da propina do curso deve ser paga até 28 dias antes da chegada ao campus.
1.

Documentação








Formulário de Inscrição
Cópia assinada das Condições Gerais
2 fotografias tipo passe do aluno candidato
Fotocópia do passaporte ou bilhete de identidade nacional do candidato
Fotocópia do Cartão Europeu de Seguro de Doença ou cartão de seguro de saúde
alternativo
Comprovante de pagamento do depósito

2. Nota

1. Os formulários de inscrição devem ser entregues à agência ou escola organizadora.
2. É favor contatar Access English Campus diretamente se não enviar a candidatura
diretamente pela sua escola ou agência.
3. É favor enviar confirmação da candidatura para: englishcampuscork@gmail.com
Contatos
Access English Campus,
Parchment Square,
Model Farm Road,
Cork City,
Ireland.

Telephone:
Email:
Página web:

+353 872 85 01 63
englishcampuscork@gmail.com
www.accessenglishcampus.com

