Sorteio
A ACCADEMIA LEVA VOCÊ ATÉ A ITÁLIA!
SORTEIO DE 1 BOLSA DE ESTUDO DE 4 SEMANAS NA ESCOLA “CAMPUS MAGNOLIE” DE
CASTELRAIMONDO (MACERATA).
REGULAMENTO
1.

A Academia Italiana Pellegrini, em colaboração com a Escola Campus Magnolie de
Castelraimondo, está sorteando uma bolsa de estudos de língua e cultura italiana na Itália.

2.

Podem participar do sorteio todos os alunos regularmente inscritos no ano letivo em curso
(2015) e não têm pendencias econômico-administrativa com a Accademia Italiana.

3.

A bolsa será concedida através de um sorteio que acontecerá durante o jantar de
confraternização no dia 30 de novembro de 2015.

4.

Os estudantes interessados em participar do sorteio, devem se inscrever até o dia 28 de
novembro de 2015, na secretaria da escola e pagar uma taxa simbólica de R $ 5,00 para
cobrir os custos administrativos.

5.

O vencedor pode usar a bolsa no ano de 2016 (de janeiro a dezembro) respeitando o período
de início dos cursos da escola Campus Magnolie.

6.

O vencedor terá 15 dias para reclamar o prêmio, após este tempo, o prêmio será atribuído
ao segundo sorteado.

7.

O prêmio do sorteio é única e exclusivamente do sorteado e intrasferível para terceiros.

A BOLSA DE ESTUDO INCLUE:
Hospedagem em quarto duplo, em apartamento privativo para 5 pessoas, com cozinha, três
quartos, banheiro, sacada e telefone, curso intensivo de língua italiana, todas as excursões
inclusas no programa (Roma, Cidade do Vaticano, Sorrento, Nápoles, Capri ou Costa Amalfitana
ou Pompeia, Veneza, Trento, Verona, Lago de Garda ou Bassano del Grappa, Marostica, Florença,
Macerata, Gubbio ou San Marino, Matelica, Grutas de Frasassi, Tolentino, Caldarola, Assis, Spello
ou Santa Maria degli Angeli, Pioraco, Gagliole), taxa de inscrição, participação nas atividades
extra didáticas*, jantares, cine-fórum, aulas itinerantes, certificado final.
*Atividades inclusas: coquetel de boas-vindas, gelato party, noite do karaokê, jantar
internacional, almoço final e todas as aulas de cultura.
• Curso intensivo de língua italiana de 80 horas em 4 semanas (de segunda a sexta), em
classes de 12 a 15 alunos, no máximo.
• 20 horas de cultura italiana: aulas de cinema, arte, literatura, música, história,
gastronomia e atividades didáticas itinerantes (em burgos medievais, vinícolas, etc).
• 2 Grandes Tours de 2 dias (hotel não incluso) e visitas culturais guiadas, acompanhadas
pelos professores da escola (8 cidades da região Marche e outras regiões).
• Excursão de um dia a Florença.
•

Hospedagem em quarto duplo nos apartamentos do Campus Magnolie (apartamentos
autônomos para 5 pessoas, providos de todos os serviços e dotados de cozinha equipada,
banheiro, sacada, telefone e Wi-Fi).

•

Atividades complementares: coquetel de boas-vindas (coquetel – jantar), cine-fórum,
gelato party, noites de música italiana, jantar internacional, degustação de produtos
típicos, almoço final.

•

Esportes: possibilidade de praticar cooper, vôlei, futebol, basquete, tênis, vôlei de praia,
entre outros.

•

Taxa de inscrição e Certificado final.

•

Traslado gratuito da estação e para a estação de Castelraimondo-Camerino.

•

Traslado gratuito dos aeroportos de Roma um dia antes do início dos cursos de 4 semanas,
por volta das 18h.

•

Traslado gratuito de Roma para quem faz o curso nas 2 últimas semanas do mês – em
horários compatíveis com o Grande Tour Roma – Nápoles (mais informações na seção
“Excursões”).

•

Traslado gratuito para a estação Roma Termini para quem faz o curso nas primeiras 2
semanas do mês – em horários compatíveis com o Grande Tour Roma – Nápoles (mais
informações na seção “Excursões”).

•

Internet (possibilidade de usar o Wi-Fi ou os computadores da escola).
A BOLSA DE ESTUDO NÃO INCLUE:

•

Viagem ida e volta para Itália.

•

Refeições (possibilidade de cozinhar no apartamento, ir a restaurantes e pizzarias
conveniados – Novidade: serviço de marmitex com entrega em domicílio gratuita).

•

Ingressos para museus, shows, Grutas de Frasassi, discoteca, restaurantes, espetáculos e
castelos.

•

Parte das despesas de aquecimento nos meses frios.

•

Uso da lavadora e da secadora do Campus.

•

Os hotéis nos Grandes Tours.

•

As embarcações para a Piazza San Marco em Veneza, e para Sorrento-Capri e CapriNápoles. O funicular em Capri.

•

As taxas de entrada nas cidades.

•

Traslado dos aeroportos e para os aeroportos (ou estações) – com exceção dos traslados
incluídos e discriminados na seção “A bolsa de estudo inclui”.

EXCURSÕES INCLUSAS NA BOLSA
(As excursões serão feitas em ônibus)
GRANDE TOUR DE 2 DIAS VENETO E TRENTINO: Veneza, Bassano del Grappa ou Marostica,
Trento, Lago di Garda (Lazise), Verona (nos meses de verão o tour pode variar para que seja
possível assistir à ópera na Arena de Verona).
GRANDE TOUR DE 2 DIAS ROMA – NÁPOLES*: Roma, Cidade do Vaticano (possibilidade de
assistir ao Angelus de Papa Francisco, Nápoles, Pompeia – Parque Nacional do Vesúvio ou
Sorrento – Capri ou Costa Amalfitana.
EXCURSÃO PARA FLORENÇA o Duomo, a Città dei Medici, o Campanile di Giotto e toda
beleza do Renascimento italiano. OPCIONAL possibilidade de passar um segundo dia, após
Florença, em Cinque Terre e em Pisa ou de fazer um tour da Toscana: Lucca, Pisa, Siena e
San Gimignano (mínimo de 40 pessoas).
Excursões de meia jornada:
Assis, Santa Maria dos Anjos, Matelica, Macerata ou Camerino, Loreto, Monte Conero,
Caldarola, Tolentino, Pioraco ou Gagliole e a jóia da nossa Região, as GRUTAS DE FRASASSI.

