DESITJO SIGUI INSCRIT AL CURS D’ANGLÈS EL MEU FILL/A
NOM I COGNOMS
_______________________________________________________________________
ADREÇA________________________________ Nº ________ ESC _____ PIS______
PORTA_____________
POBLACIÓ__________________C.P ______________ TELÈFON CASA_____________
TELÈFON MÒBIL_____________________________________
EMAIL(*)___________________________________________
CURS QUE FARÀ_____ EDAT____DATA NAIXEMENT________
(*) Imprescindible per rebre les notificacions trimestrals de resultats (butlletí de notes)
per e-mail.
Desitjo em cursin els rebuts pel compte que a continuació detallo ENTENENT QUE ELS
PROPERS DIES NOTIFICARÉ AQUEST FET A LA MEVA SUCURSAL BANCÀRIA.
TITULAR/S DEL COMPTE Sr./Sra.
____________________________________________________________
ENTITAT (BANC o CAIXA)
__________________________________________________________________
IBAN: ES____ ________ ________ ____ _________________________ BIC. __ __
__ __ __ __ __ __
Signatura pare/mare/tutor:

Escola Idiomes Tarragona S.L.U. Rambla President Companys 12C , Tarragona
Tel 977234917
administracio@escolaidiomestarragona.cat

Nom:_____________________________
El/La sotasignat, les dades del/de la qual figuren dalt, sol·licita ser admès com a alumne/a l'escola
d'idiomes Tarragona. i es compromet a abonar les quotes que figuren en el fullet de preus vigents, en la
forma i termini que s'indiquen, sense cap devolució en acabar el curs. Així mateix declara acceptar les
condicions especificades en el Reglament Intern.
Informació bàsica sobre Protecció de dades
En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilites per tal de prestar-te el servei sol·licitat i
realitzar la facturació del mateix. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació
comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les teves dades es
comunicaran a les altres empreses del grup al qual pertany Escola Idiomes Tarragona, S.L. per oferir-te
productes i serveis relacionats amb els sol·licitats i fidelitzar-te com a client. En aquells casos en què es
realitzin gravacions o fotografies, l'ús de la teva imatge es produirà exclusivament dins de l'àmbit
pedagògic o publicitari i podràs exercir en qualsevol moment el teu dret a negar-te a aquest ús.
Tens dret a obtenir confirmació sobre si a Escola Idiomes Tarragona, S.L. estem tractant les teves dades
personals, per tant tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar
la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.
Responsable: Oficina central d'Escola Idiomes Tarragona - NIF: B43850411 Dir. Postal: Rambla President
Companys
12C,
3-1
Telèfon:
(+34)
977234917
Correu
electrònic
administracio@escolaidiomestarragona.cat
Firmat_________________________________________ en Tarragona, a_______ de ______de 20___
(En cas de ser menor de 18 anys, signatura del pare, mare o tutor/a)
REGLAMENT INTERN
CANVIS DE NIVELL: L'escola es reserva el dret a canviar de nivell a un alumne, sempre i quan raons
pedagògiques així ho aconsellin.
ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT: És imprescindible una assistència regular i la màxima puntualitat. No es retornarà
diners per classes perdudes en cap cas.
En cas de confinament, farem les classes online.
No es retornarà la quota ja pagada.
LLIBRES: El llibre de text no està inclòs en el preu del curs.
PAGAMENT: Si es retorna un rebut, haurà un càrrec de 6€ per cobrir comissions del banc.

BAIXES: L'alumne que vulgui donar-se de baixa per qualsevol motiu, ha de comunicar-ho amb un mínim de
15 dies d'antelació, a la secretaria/recepció, i no només al professor. No es retornarà la quota ja pagada
EN CAP CAS.

