NOM ALUMNE/A:
Telf.:
E-mail:

COURSE REGISTRATION FORM
Dades Pare, Mare o tutor/a

Dades Alumne/a

(En cas de ser menor/a d'edat)

Data de naixement:
Adreça:
Població:

Nom i Cognom:
Telèfon 2:
E-mail 2:
Escola de l'infant:

Dades del Curs
Anglès
P3-P4
ADULT

Francès
P5
PRIMÀRIA
PROFESSIONAL

SECUNDÀRIA
EXTRAESCOLAR
PARTICULAR
INICIACIÓ
NIVELL MIG
AVANÇAT

Curs:

Consolidació Contingut Escolar (CCE)
Grup Reduït (Fins a 10 alumnes)
Particular

Curs:

Summer (Julol - Agost)
Anglès/Francès Grup

Nota:

Particular

Dades de Pagament

Consolidació Contingut Escolar (CCE)

(A confirmar amb l'escola via e-mail info@lingo.cat)
Mensual

Preu del curs:
Material de classe:
Matrícula:

Dades Bancàries

Trimestral

Total inscripció en €:

(Pagament via gir bancari. Mensual > del 1 al 5 del mes corresponent, per avançat)

Nom del Titular:
DNI:
Nº de Compte:
Jo,
amb DNI
he llegit i accepto les clàusules contingudes en l'apartat d'informació i normativa.
Signatura:

Puigcerdà, _______de __________ de 20____
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Welcome to
your academy!

COURSE REGISTRATION FORM

Informació i normativa del centre
Calendari escolar:
El curs 2020-2021 comença el dilluns 28 Setembre i finalitza el divendres 18 de Juny.
Dies Festius de caràcter Nacional, Local i dates en què el centre estarà tancat:
12 d’ octubre, 1 de novembre, 7 i 8 de desembre, 1 de maig. Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2020 al 7 de
gener de 2021. Vacances de Setmana Santa: del 28 de març al 5 d'abril de 2021. Vacances d'estiu: tot el mes de
Setembre.
Baixes:
Les baixes de qualsevol curs o servei s'hauran d'avisar abans del dia 20 de cada mes. Si no és així, l'alumne haurà de
pagar el mes que correspongui. Lingo es reserva el dret d’anul·lar els cursos, fent efectiu el retorn del pagament. Classes
no recuperables en cas d'absència de l'alumne.
Cost de material i llibres:
Per la teva comoditat, l'escola et facilita el material necessari per seguir el curs. En el primer rebut mensual es cobrarà
una única quota anual de 40€ (llibres dels cursos d’idiomes i material didàctic innovador per classe).
Matrícula:
Gratuïta per inscripcions d'alumnes de Lingo. Per les noves altes d'alumnes, la matrícula té un cost de gestió de 25€. Un
únic pagament anual per alumne al moment de la inscripció.
Pagament:
El pagament es farà a través de domiciliació bancària entre els dies 1 i 5 de cada mes, i es farà efectiu per mesos
anticipats. En el cas que es retorni el rebut s'haurà de pagar un recàrrec de gestió de 3€. En cap cas es descomptarà de
la quota mensual els dies festius. Les classes particulars anul·lades en menys de 24 hores NO seran recuperables ni
abonables.
Inscripció:
La inscripció a LINGO implica estar d'acord amb els preus de l'ensenyament, dels serveis i activitats complementàries del
Centre i acceptar les condicions de pagament establertes per la Direcció.
RGPD - Acció Requerida
Les teves dades ens importen i volem que estiguin segures. Lingo Language Academy farà servir el
correu electrònic que ens has proporcionat en aquest formulari per enviar-te únicament informació de
valor en relació amb aquest projecte. Confirma explícitament que ens dones permís per enviar-te
informació marcant amb un
la següent casella:
OK - Rebre Email
Pots canviar d'opinió en qualsevol moment fent clic a l'enllaç "Esborra'm" que hi ha al peu de pàgina de
qualsevol correu electrònic que rebis de la nostra part, o bé posant-te en contacte amb nosaltres a
través del mail: info@lingo.cat. Tractarem la teva informació amb respecte. Per obtenir més informació
sobre les nostres pràctiques de privadesa, visita el nostre lloc web. Signant a continuació, acceptes que
puguem processar la teva informació d'acord amb aquests termes.

Signatura:
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Very
important!

