INFORMACIÓ PERSONAL
Nom del alumne: ___________________________________________________________

Edat (només nens): _______/_________/_______

ESTIU 2020
Estem interessats en fer classes normals durant l’estiu 2020:
______SÍ

______NO _______ENCARA NO HO SABEM

En el cas de que sí, quines setmanes y quantes hores per setmana:
__________________________________________________________________________

ANY 2020/2021
Volia apuntar-me (o el meu fill/ la meva filla) per l’any següent:
______SÍ

______NO ______ENCARA NO HO SABEM

En el cas de que sí, quina hora/dia de la setmana serià la millor:
__________________________________________________________________________

Preferim tenir el mateix professor/a:
______SÍ

______NO ______NO ENS IMPORTARIA

CONDICIONS DE LES CLASSES:
Us recordeu que:
•

•

•
•
•
•
•

Política d’anul·lació:
o Les anul·lacions fetes per escrit amb menys de 4 hores d’antelació seran cobrades
o Les classes anul·lades per escrit amb més de 4 hores:
§ Es podran recuperar quan sigui possible per l´alumne i el professor dins del
mateix mes¹
§ Es veuran reflectides a la factura²
En cas de ser una classe grupal, l’absència d´un o varis alumnes del grup NO influirà en el preu
mensual de la classe. Si la totalitat del grup anul·la una classe llavors s’aplicarà la política
d’anul·lació prèviament estipulada.
Girarem la quantitat de la factura del mes vigent l’últim dia hàbil de cada mes.
Si vol deixar de rebre classes, es tindrà que donar un mes de preavís
NO hi hauran classes els dies Festius Nacionals (si la classe cau en un d´aquests dies es veurà
reflectit a la vostra factura, o es pot esculli opció 1 o 2).
Altres vacances (que afectin més di 1 classe) que l´alumne o el professor vulguin agafar hauran
de ser pactades entre les dues parts amb 2 setmanes d’antelació.
Qualsevol material comprat pel professor per l’alumne i per l’ús de l´alumne seran facturades
el mes següent (per exemple: llibres)

PREUS:
1 hr
(1 persona)

2 hr
(1 persona)

1 hr
(2 persones)

2 hr
(2 persones)

Nens (fins a 13
anys)

30€

55€

50€

80€

Joves i Adults

35€

65€

55€

90€

Firmat per: _______________________

Data: __________________

