
 

 

            Carretera de Malgrat, 7          
            17300  BLANES                                                                                                                                                                 www.lingua.cat 
             Tel. 972 351 442  

                                                     
                                                      FORMULARI  D’INSCRIPCIÓ                                                                                   
DADES  ALUMNE:                                                                                                             
 
Nom i Cognoms ________________________________________________  D.N.I. ______________________ 
 
Adreça ____________________________________________________________________________________ 
Telèfon __________________________                            e-mail ______________________________________ 
Data naixement ___________________ 
 
Menors de 18 anys, Nom i Cognoms del pare o mare _______________________________________________ 
 
DADES  DEL CURS:                                                                                                             
 
Idioma ________________________  Dies _______________________ Horari __________________________ 
 
Data d’inici :____________________   ACADÈMIC �    JUNIOR �  INTENSIU �    PERSONALITZAT �    
 
Import i tipus de pagament : _________ EUROS               MENSUAL �      TRIMESTRAL �      ÚNIC �    
 
Matrícula :   SI �   NO �   Només per a nous alumnes, els drets d’inscripció a idiomes Lingua  s’abonaran un sol cop i tindran validesa indefinida. 
 

             
CONDICIONS  GENERALS : 

- Una unitat de classe lectiva dura 80 minuts. 

- Les mensualitats seran per mesos calendaris. La no assistència a classe, no eximeix del pagament de la quota ni serà recuperable. 

- Tots els pagaments es faran per avançat dins dels 5 primers dies de cada mes, sense possibilitat de reemborsament sota cap concepte. Els 
rebuts domiciliats tornats s’abonaran, amb l’increment de les despeses  bancàries corresponents. 

- Els alumnes podran donar-se de baixa del curs en qualsevol moment, comunicant-ho 7 dies abans. 

- Les classes que recaiguin en dies de festa o vacances de Nadal i Setmana Santa no seran recuperables.  

- Si el nombre d’alumnes d’un grup quedés reduït a 2 o menys, l’escola es reserva el dret a reajustar o reduir l’horari per un altre. 

- Totes les observacions, reclamacions, canvis d’horari, etc. S’hauran de tractar a l’oficina i no amb el professorat. 

- A la finalització de cada nivell i superat l’examen, l’alumne obtindrà el Diploma corresponent al Curs realitzat. 

El fet d’inscriure’s, pressuposa l’acceptació de les condicions i observacions aquí enumerades 
 

 
ORDRE DE DOMICILIACIÓ DIRECTE   S.E.P.A. 

Titular del compte  
                 
N.I.F.  

 
COMPTE    I. B. A. N. 

E S                       
 
 

                                            Firma                                                               Blanes,  a.........de................................. de 2016.                                                              


