FITXA D'INSCRIPCIÓ ESTIU 2017 - ADULTS
Nom i Cognoms:
Mòbil:

Telèfon fix:

Correu-e:

Nivell d'anglès orientatiu:

Horari de preferència

Elemental

11:00 a 12:30

Pre-Intermedi

13:30 a 15:00

Intermedi

16:30 a 18:00

Avançat

18:30 a 20:00

Encercleu les setmanes que us interessen:

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

Setmana 1: 03/07 - 06/07

Setmana 1: 31/07 - 03/08

Setmana 1: 04/09 - 07/09

Setmana 2: 10/07 - 13/07

Del 07 al 18 d'agost: no hi ha classes

Setmana 3: 17/07 - 20/07

Setmana 4: 21/08 - 24/08

Setmana 4: 24/07 - 27/07

Setmana 5: 28/08 - 31/08

DADES BANCÀRIES

❑ Ja sóc alumne i l’import dels cursos d'estiu hauria de ser carregat al meu compte habitual.
❑ Facilito noves dades bancàries per carregar l’import dels cursos d'estiu.
NOVES DADES BANCÀRIES
Titular
Nº Compte IBAN

A D __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

Condicions:
· L'import de cada curs serà carregat el divendres abans del començament del curs.
· En cas d'anul·lació, cal avisar amb un mínim de 2 dies d'antelació. En cas contrari, es facturarà un 30% de
l'import del curs anul·lat. En cas d'avisar amb només 24 hores d'antelació, es facturarà el 50% de l'import.
· En cas d'inscriure dues o més persones del mateix compte bancari la mateixa setmana, s'aplicarà un un 5%
de descompte al preu del curs.
· Per les despeses generades pels retorns bancaris, es cobraran 3,00 € per rebut al client.
· Singular es reserva el dret d’anul·lar els grups quan el nombre d’alumnes inscrits sigui inferior a dos.
He llegit i estic d’acord amb les condicions establertes per Singular.

Signatura:________________________________

Data:___________________________
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