
 

 
 

 

CURSOS 
 
 

KITESURF  
 
 
Curso Básico (10 aulas) 
O aluno passará por todas as etapas de aprendizado (teoria, areia e água) 
aprendendo o básico do kitesurf. Indicado para quem já tem experiência 
com esportes aquáticos. 
Valor: R$ 3.980,00 
 
 
Curso Completo (20 aulas) 
O aluno passará com profundidade por todas as etapas de aprendizado na 
teoria, areia e água.  
Valor: R$ 4.980,00 
 
 
Curso Introdutório/Extensão (5 aulas) 
Introdução ao Kitesurf ou pode ser usado como extensão de algum curso já 
feito. 
Valor: R$ 1.990,00 
 
 
Aula Avulsa / 1 hora 
Valor: R$390,00 
DINÂMICA DAS AULAS 
 
As aulas são individuais e tem duração de 1 hora. O curso pode ser dividido 
entre duas pessoas. 



A escola fornece todo equipamento necessário. 
A primeira parte do curso é feita na areia e possui em média 4 horas, 
dependendo da evolução do aluno. 
A segunda parte é feita no mar com acompanhamento do instrutor e auxilio 
de bote inflável ou jet-ski. 
O Aluno poderá agendar as suas aulas de acordo com a sua disponibilidade e 
previsão de vento dentro dos horários disponíveis no dia.  

LEMBRANDO QUE O KITESURF É UM ESPORTE QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE 
DAS CONDIÇÕES DO VENTO E MAR. 

 
FORMAS DE PAGAMENTO  
 

- Dinheiro ou transferência com 5% de desconto. 
- Cartão de crédito ou débito 

 
Podemos montar pacotes customizados para grupos maiores. 

  
POLITICA DE CANCELAMENTO 

 
• O prazo para desistência e restituição do valor do curso é de até 48 

(quarenta e oito) horas seguintes à contratação do curso. Serão 
deduzidas as taxas administrativas de 17% (dezessete) relativas a 
tributos e taxas de cartão de crédito/débito caso o aluno tenha usado 
esse meio de pagamento. Ou caso o pagamento tenha sido feito em 
dinheiro será deduzido 14,5% (quatorze e meio) relativo ao imposto 
simples que existe sobre qualquer operação financeira que fazemos 
no estabelecimento. 

• A Multa por resilição unilateral é de R$420,00 (Quatrocentos e vinte 
reais). 

• Caso o aluno já tenha realizado alguma aula do curso, cada aula terá o 
valor equivalente a aula avulsa que é R$390,00 (Trezentos e noventa 
reais). 

• O prazo para conclusão do curso é de 2 (dois) anos contados da data 
de realização da matrícula do curso. 



• A restituição do valor pago acontecerá em até 30 (trinta) dias úteis 
após a solicitação.  

• • A desistência deve ser formalizada enviando um e-mail para 
hello@k08club.com . Caso o participante não se manifeste 
formalmente por e-mail até as 48 (quarenta e oito) horas o valor não 
será devolvido. 
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