FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ (menors)
Nom de l’alumne/a
Edat

Curs i escola

Passaport/DNI

Nacionalitat

Nom del pare/mare/tutor/tutora legal
Passaport/DNI

Nacionalitat

Adreça
Telèfon/s de contacte
Adreça electrònica
IBAN
Entitat bancària
Vull fer la preinscripció per a classes de
japonès
xinès*

anglès

italià

*no inclou el preu d’inscripció a l’examen oficial, que és opcional

En modalitat de
classes en grup

classes privades

En algun dels horaris següents (marqueu-ne o escriviu-ne, almenys, tres)
Dilluns de 16.10 a 17.40
Dilluns de 17.45 a 19.15

Dilluns de 19.20 a 20.50

Dimarts de 16.10 a 17.40
Dimarts de 17.45 a 19.15

Dimarts de 19.20 a 20.50

Dimecres de 16.10 a 17.40
Dimecres de 17.45 a 19.15

Dimecres de 19.20 a 20.50

Dijous de 16.10 a 17.40
Dijous de 17.45 a 19.15

Dijous de 19.20 a 20.50

Divendres de 16.30 a 18.00

Divendres de 18.00 a 19.30

Altres

FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ (adults)
Nom de l’alumne/a
Edat

Ocupació

Passaport/DNI

Nacionalitat

Adreça
Telèfon/s de contacte
Adreça electrònica
IBAN
Entitat bancària

Vull fer la preinscripció per a classes de
japonès
xinès*

anglès

italià

*no inclou el preu d’inscripció a l’examen oficial, que és opcional

En modalitat de
classes en grup

classes privades

En algun dels horaris següents (marqueu-ne o escriviu-ne, almenys, tres)
Dilluns de 16.10 a 17.40
Dilluns de 17.45 a 19.15

Dilluns de 19.20 a 20.50

Dimarts de 16.10 a 17.40
Dimarts de 17.45 a 19.15

Dimarts de 19.20 a 20.50

Dimecres de 16.10 a 17.40
Dimecres de 17.45 a 19.15

Dimecres de 19.20 a 20.50

Dijous de 16.10 a 17.40
Dijous de 17.45 a 19.15

Dijous de 19.20 a 20.50

Divendres de 16.30 a 18.00

Divendres de 18.00 a 19.30

Altres

CONDICIONS
Tanuki Escola d’idiomes necessita primer muntar grups. Per aquest motiu, aquest full de preinscripció
no serà vinculant fins que el grup estigui preparat i se signi el contracte de prestació de serveis
corresponent. El mateix succeeix en cas que l’alumne demani classes privades a la tarda, ja que en horari
extraescolar els grups tenen prioritat.
L’import de la matrícula és de 75 euros per un idioma i 125 euros per dos idiomes o dos persones.
L’import de la matrícula és anual, no reemborsable, i inclou el preu del material didàctic corresponent
a la llengua escollida. Es podrà abonar en efectiu, en el moment de signar el contracte, o es carregarà en
el compte bancari amb la primera mensualitat.
El lot de material que Tanuki Escola d’idiomes lliurarà a l’alumne és un regal, i se’n dona un per alumne,
independentment del número de llengües a què estigui matriculat.
Les mensualitats es carregaran per avançat, directament al compte bancari especificat en el contracte
entre el dia 1 i 5 de cada mes. Si l’entitat efectua un retorn, es carregaran 3 euros per rebut al dit compte
bancari.
Si l’alumne no assisteix a alguna de les sessions del curs, no tindrà dret a recuperar-la en cap altre
moment.
En cas que l’alumne es vulgui donar de baixa, cal que avisi, com a molt tard, dos setmanes abans d’acabar
el mes. Un cop pagada la mensualitat del mes en curs, Tanuki Escola d’idiomes no efectuarà cap tipus
d’abonament o retorn total o proporcional.
El número mínim d’alumnes per classe en els cursos grupals és 3. Per aquest motiu, en cas que en un
grup hi hagi menys de 3 alumnes, Tanuki Escola d’idiomes el pot dissoldre i oferir a l’alumne una
alternativa horària o, si no n’hi ha, la possibilitat de canviar al format de classes privades, amb l’adaptació
de tarifes corresponent, i sense que això afecti l’import abonat de la matrícula.
Per tal de protegir el dret de rebre uns ensenyaments de qualitat de tots els alumnes, qualsevol tipus de
comportament disruptiu constant per part d’algun alumne desembocarà en la seva expulsió, amb la
pèrdua de la mensualitat abonada en el mes en qüestió.
El curs 2018-2019 finalitza el 28 de juny del 2019.

Accepto aquestes condicions.

Nom, cognoms i signatura

______________, _____ de ______ del 20___

De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa la persona
interessada que les seves dades personals passaran a formar part del fitxer Formulari de preinscripció 2018, gestionat per
Tanuki Escola d’idiomes, la finalitat del qual és gestió d’alumnes i informació a alumnes. El destinatari d’aquesta informació
és Tanuki Escola d’idiomes. Així mateix, s’informa la persona interessada que l’adreça on pot exercir els drets d’accés,
rectificació, supressió i oposició és C. Prat de la Creu, 8, 302, Andorra la Vella. És obligació de l’usuari mantenir actualitzades
les dades de forma que corresponguin a la realitat en cada moment.

