Termos e Condições de uso www.blc4u.com.
Parágrafo 1
Disposições Gerais
1. O regulamento abaixo define os termos e condições de utilização dos
serviços prestados pelo Kaleidoscope Global LLC - escola de inglês online,
através do site www.blc4u.com
2. Os serviços são prestados pelo Kaleidoscope Global LLC
- escola de inglês online,através do site www.blc4u.com, tornando
possível estudar inglês inteiramente pela internet.
Parágrafo 2
Definições
1. Senha - Uma sequência de caracteres alfanuméricos estabelecido pelo
usuário, a fim de garantir acesso exclusivo do cliente a sua conta pessoal,
somente familiar ao usuário.
2. Estudante - uma pessoa, que através de registro ou como resultado do
processo de verificação, adquiriu o estatuto de estudante na www.blc4u.com.
3. Conta cliente - uma parte distinta do site blc4u.com, através do qual o
usuário autorizado, pode utilizar os recursos do site www.blc4u.com tendo
acesso depois de fornecer um e-mail válido e senha individual.
4. Nome do usuário - único, nome individual fantasia, escolhido pelo usuário
do site.
5. Observador - uma pessoa autorizada a utilizar o site para recursos de
informaçao no campo de marketing, que não tem permissão de estudante.
6. Site - um site da escola com endereço eletrônico www.blc4u.com que pertence
e é operado pela Kaleidoscope Global LLC - escola de inglês, capacita o aluno a
participar de cursos de idiomas realizados através da Internet.
7. Regulamento - este regulamento é relativo a utilização regular do site, com
o propósito de aprender inglês através da internet.
8. Escola - Kaleidoscope Global International LLC, 3030 North Rocky Point Drive
West, 33607 Tampa, USAé o dono do site www.blc4u.com
9. Contrato - contrato com a escola para a utilização dos serviços de ensino
através do site, de acordo com os nossos regulamentos, tanto como um
estudante ou como um observador.
10. Usuário - o indivíduo que usa os recursos do site, que tem o estatuto
de observador ou estudante.
Parágrafo 3
Âmbito de serviços da escola.
1. Escola atua como organizador de cursos de línguas exclusivamente online. A
comunicaçao entre a escola e os alunos no processo de ensino, é feito através
do canal de comunicaçao do site www.blc4u.com
2. Direitos e obrigações dos alunos e usuários do site são determinados
pelo presente regulamento.
Parágrafo 4
Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais.
1. O administrador de dados pessoais dos usuários do site, necessários para
a realizaçao do contrato entre a Escola e o usuário, é a escola.
2. Pessoas cujos dados pessoais são processados pela Escola tem o direito de
inspecionar seus dados pessoais e suas modificações, de acordo com os termos
do presente regulamento.

Parágrafo 5
Registro
A.Princípios gerais
1. [Termos do site] Para utilizar os serviços do site, é necessário o
registro do usuário no www.blc4u.com, através do preenchimento do formulário
de dados pessoais, assim como concordar e aceitar as condições contidas neste
Regulamento.
2. [Os usuários do site] A plataforma está disponível para os dois grupos
de usuários:
a. Os observadores, pessoas que estão familiarizadas e concordaram com
os regulamentos e aceitaram receber informativos de marketing,
b. Indivíduos que expressam desejo de se juntar ao grupo de alunos que após o
preenchimento do formulário com seus dados pessoais, leu e aceitou as regras
e pagou por um período de estudo na escola.
3. [Verificando nome do usuário] O usuário pode ter apenas um nome de usuário.
Estes nomes sao verificados pelo administrador do site para que nao seja um
nome repetido, já em uso por outro usuário.
4. [O contato entre o aluno e o site/escola] O contato entre o site/escola e
o aluno devem ser somente via email, na área de CONTATO do site.
B. Registro do Estudante
1. O estudante pode ser um indivíduo que tem um contrato de serviço de
educação com a Escola através do site.
2. [Tornar-se um aluno] Uma pessoa que tem interesse em se cadastrar no site
como estudante, é obrigado a fornecer (no site, no campo de formulário)
a. nome e sobrenome,
b. endereço de residência,
c. endereço eletrônico / e-mail,
d. escolha do nome de usuário
e. escolha da senha
C. Registo de observador
1. O observador pode ser um indivíduo que tem um contrato de serviço de
educaçao com a Escola através do site sobre o estatus de observador.
2. A fim de registrar-se no site, um usuário Observador é obrigado a
fornecer (no site, no campo de fomrulário)
a. nome e sobrenome,
b. endereço eletrônico / e-mail,
c. Concordar com o regulamento de utilização do site
Parágrafo 6
A organização do processo de aprendizagem na escola.
A. Teste de qualificaçao para escolher o seu nível de avanço
1. [Verificar o nível de avanço]. Para iniciar o estudo na escola, é
necessário que o usuário faça um teste gratuito, que permite estimar o melhor
nível de avanço para o usuário.
2. [Teste de qualificação]. O teste de qualificação é projetado para avaliar o
nível de avanço do usuário. Baseado no teste o usuário compra o curso de
acordo com seu nível de habilidade. Depois que o aluno optar pelo nível de
habilidade nao é possível converter o nível de conclusão do curso. A escola
não se responsabiliza caso o usuário escolha o nível errado.
B. Aprendizagem na Escola
1. [Níveis de avanço] O ensino é possível em seis níveis: basic, elementary,
lower-intermediate, preintermediate, intermediate, higher-intermediate. Cada
nível tem duração prevista de 6 meses no modo padrão de ensino.
2. [Etapas de aprendizagem] Cada nível é dividido em 6 etapas de
aprendizagem. Cada etapa consiste de cinco categorias, tais como leitura,
escrita, conversação, compreensão e gramática.
3. [Ir para as próximas etapas da educação] cada nível é constituído de várias
etapas. Portanto ao longo do curso o aluno precisa acertar ao menos 50% dos
exercícios para avançar para a próxima etapa. Caso o aluno nao acerte 50% das
questões do teste, o mesmo nao avançará para a próxima etapa do nível.
4. [Testes] Cada nível é concluído com um exame. O aluno só passará para
o próximo nível se obter um mínimo de 50% de pontos do exame final.
5. [O acesso aos recursos da escola] O acesso aos recursos da escola é possível

dentro do tempo limite do esquema abaixo
a. Cada etapa (não mais dque 30 dias de estudo).
b. metade do nível (não mais que 90 dias)
c. um nível completo (não mais de 180 dias)
d. vários níveis (não mais do que o número de níveis, multiplicado pelo
período de 180 dias).
Caso o usuário não conclua cada nível no tempo acima especificado, o seu
acesso ao curso será bloqueado. O acesso ao curso será desbloqueado assim que
o pagamento das taxas (de acordo com a lista de preços) forem efetuados.
C. Tarefas escritas. Em algumas etapas será exigido a apresentaçao de tarefas
escritas. O aluno deverá concluir a tarefa no próprio site.Tarefas escritas
são projetadas para auxiliar o aluno ao longo do curso. As tarefas não serão
corrigidas pela escola. Após a conlclusão da tarefa escrita, estas serão
automaticamente consideradas como tarefas concluídas.
D. Conversação. Aula de conversaçao através do site não inclui conversas
diretas com os professores. O aluno pode solicitar aulas de conversação com
professores, por uma taxa adicional (de acordo com a lista de preços localizada
na www.blc4u.com/Catalog.aspx)
Parágrafo 7
Taxas da Escola
1. [Preços] As aulas online são pagas. A lista de preços pode ser encontrada
em www.blc4u.com/Catalog.aspx.
2. [Forma de pagamento] O pagamento do curso pode ser feito com cartão de
crédito através do site www.paypal.com. O acesso ao site será
disponibilizado imediatamente após a confirmação de pagamento da taxa.
3. [Reembolso] Ao aceitar os termos do regulamento, o usuário está ciente de
que ao inscrever-se em qualquer um dos módulos de cursos de línguas através da
internet, ele terá acesso a material protegido por copyright para aprender
inglês. Caso o aluno não utilize os materiais, em parte ou no todo, não haverá
reembolso de parte ou da totalidade das taxas de matrícula. Qualquer taxa paga
não será reembolsada.
4. [Nota fiscal] A escola oferece comprovante de pagamento para todas todas
taxas pagas pelos alunos. O comprovante pode ser impresso a qualquer
momento após o pagamento.
Parágrafo 8
Exclusão de Responsabilidade.
1. [Aviso Legal] Ao utilizar o curso de idiomas online através do site,
exceto nos casos previstos na lei atual, a escola não é responsável pelos
danos resultantes de:
a. acesso por pessoas não autorizadas, utilizando o seu email, nome e senha
de usuário
b. danos ao equipamento eletrônico do usuário, principalmente vírus
contraído pelo sistema do usuário
c. Motivo de força maior, pelo qual se entende um evento extraordinário,
externo e impossível de prever. Constituindo obstáculo para a devida execução
deste contrato.
d. A influência de atividades dos órgaos dos poderes legislativo, executivo ou
judiciário, ocasionando mudanças na legislação em vigor, o que impede a
execução adequada dos compromissos contratuais.
e. A impossibilidade de utilizaçao do serviço pelo usuário devido a problemas
com conexão e acesso a internet e uma configuraçao incorreta de computador
e/ou software do usuário.
2. [Exclusão de responsabilidade por atos contrários a lei e regulamentos]
A escola não se responsabiliza por qualquer dano, se o mesmo ocorreu como
resultado do não cumprimento das regras deste regulamento pelo usuário.

Parágrafo 9
Direito de recusa de cumprir o processo educacional. Consequências da
violação do direito.
1. [Os motivos da recusa de cumprir o processo educativo] A escola reserva-se
o direito de não executar o processo educativo através do site:
a. se houver suspeita de que o cadastro, nome de usuário ou senhas estão
sendo utilizados por terceiros,
b. qualidade da transmissão indevida, interrupções nas comunicações, falta de
energia, danos e defeitos em equipamentos de telecomunicações e computadores,
falha da rede de telecomunicações, falha na conexão, atividades de terceiros
durante a transmissão de ordens e instruções e quaisquer outras informações,
interrupções causadas pela necessidade de manutenção contínua,
c. Mudanças na legislação em vigor na data do acordo, que impedem a
correta execução das obrigações do contrato,
d. Motivo de força maior, pelo qual se entende um evento extraordinário,
externo e impossível de prever, constituindo obstáculo para a devida execução
deste contrato.
2. [Proibição de acesso ao site por uso indevido] É proibido a utilização
do site de maneira incompatível com sua finalidade para contornar ou
infringir qualquer lei aplicável.
3. [É proibido violar os direitos pessoais, de publicidade e de promoção de
conteúdo proibido]. Os usuários não estão autorizados a usar o site para
iniciar ações que violam os direitos pessoais de terceiros, para promover
outros sites e etc ...
Parágrafo 10
Reclamações
1. [Permissão para reclamar] Os usuários do site tem o direito de fazer
reclamações sobre os serviços prestados pela Escola. As reclamações devem
incluir e-mail, nome, endereço e nome de usuário da pessoa que apresentou
a queixa.
2. [A reclamação] As queixas serão respondidas pela escola dentro do prazo de
14 dias utéis a partir do recebimento da denúncia.
Parágrafo 11
Disposiçoes Finais
1. [Restriçao de acesso ao site] A escola pode, se necessário,
restringir temporariamente o acesso ao site por razoes de segurança ou
outras circunstâncias, como no caso de manutenção do sistema.
2. [A aplicação do Regulamento] O presente Regulamento entrará em
partir de 28 de agosto de 2011.
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