HORARIS I TARIFES CURS 2022-2023 -CLASSES GRUPALS AMB DISPONIBILITAT-

ANGLÈS (1 hora setmanal) -GRUPS AMB PLACES DISPONIBLESINFANTS
(8-11 anys)
TOTS ELS GRUPS
COMPLETS

ADOLESCENTS
(12-17 anys)

ADULTS
(+ de 18 anys)

A2 primer curs
DL de 17.45 a 18.45
(GRUP OBERT)
A2 segon curs
DC de 17.40 a 18.40
(INICI OCTUBRE)

Iniciació A1
DL de 20.00 a 21.00

TARIFES
CURS SENCER des de

590 €

MATRÍCULA
GRATUÏTA!
MENSUALITATS
75 €/mes
(Matrícula 80 €)

ITALIÀ (1 hora setmanal) -GRUPS AMB PLACES DISPONIBLESADOLESCENTS
(12-17 anys)

ADULTS
(+ de 18 anys)

Iniciació A1
DL de 18.50 a 19.50

Iniciació A1
DJ de 20.00 a 21.00

TARIFES
CURS
SENCER
des de

690 €

MENSUALITATS
85 €/mes
(Matrícula 80 €)

MATRÍCULA
GRATUÏTA!

JAPONÈS (1 hora setmanal) -GRUPS AMB PLACES DISPONIBLESADOLESCENTS
(12-17 anys)

ADULTS
(+ de 18 anys)

Iniciació やった！1
DJ de 18.50 a 19.50

Iniciació やった！1
DC de 20.00 a 21.00
やった！2
DT de 20.00 a 21.00

CURS
SENCER
des de

790 €

TARIFES
MENSUALITATS
95 €/mes
(Matrícula 80 €)

MATRÍCULA
GRATUÏTA!

TARIFES CURS 2022-2023 -CLASSES PRIVADES 1 hora setmanal*-

INDIVIDUAL
EN PARELLA**
tarifa per persona

ANGLÈS

ITALIÀ

JAPONÈS

145 €/mes

155 €/mes

165 €/mes

(Matrícula 80 €)

(Matrícula 80 €)

(Matrícula 80 €)

99 €/mes

109 €/mes

119 €/mes

(Matrícula 60 €)

(Matrícula 60 €)

(Matrícula 60 €)

*Segons disponibilitat. Les classes privades són en horari de migdies (12 a 14 h) i, únicament en el cas del japonès, també de 16.30 a 20 h.
**Els/les dos alumnes han de fer la preinscripció a la vegada.

Formulari de preinscripció 2022-2023
Dades personals
Nom de l'alumne/a

Data de naixement

/

Curs i escola
2022-2023
(alumnes
menors)

/

Passaport/DNI

Nacionalitat

Nom del pare / mare / tutor / tutora legal (alumnes menors)

Nacionalitat de
tutor/a legal
(alumnes
menors)

Passaport/DNI de
tutor/a legal
(alumnes menors)

Domicili
Població i parròquia
Telèfon/s de contacte
Adreça electrònica

Dades bancàries
IBAN

AD

Titular del compte
Entitat bancària

Vull fer la preinscripció per a classes de:
LLENGUA

DIA

HORA

els

a les

els

a les

els

a les

els

a les

Només en cas de classes privades. Disponibilitat horària de l’alumne/a:

Només en cas de llengua anglesa. Disponibilitat horària de l’alumne/a en cas que necessitem fer-li una prova de nivell:

IMPORTANT. CONDICIONS DE PREINSCRIPCIÓ
1. Aquest formulari de preinscripció no és vinculant. Només serveix per agilitzar el procés i obtenir les dades necessàries per a l'elaboració
del contracte de matriculació. El dit contracte s'haurà de signar un cop confirmada, per correu electrònic, la formació del grup
corresponent en l’horari seleccionat o la disponibilitat de l’horari en el cas de les classes privades. Tampoc no serà efectiva la preinscripció
sense la confirmació de rebuda d’aquest formulari per part de Tanuki Escola d’idiomes.

2. L’alumne/a adult/a, o el/la tutor/a legal corresponent, un cop rebuda la confirmació de formació de grup de Tanuki Escola d’idiomes o de
disponibilitat horària per a classes privades, és responsable de SIGNAR EL CONTRACTE ABANS DE COMENÇAR LES CLASSES. En
cas contrari, l’alumne/a no podrà accedir a les classes fins que el dit contracte estigui signat. La signatura del contracte s’ha de fer en persona per
part de l’alumne/a adult o el/la tutor/a legal, i amb cita prèvia concertada amb Tanuki Escola d’idiomes.

3. Per fer efectiva la reserva de plaça, l’alumne/a adult/a o el/la tutor/a legal corresponent accepta, amb la signatura d’aquestes condicions, el
càrrec bancari corresponent (o el lliurament en efectiu si escau) segons MODALITAT (marqueu-ne una).

CLASSES GRUPALS:

IDIOMA
ANGLÈS
ITALIÀ
JAPONÈS
2

Opció + escollida!

CURS SENCER

CURS SENCER FRACCIONAT

MENSUALITATS

(Matrícula gratuïta)

(Matrícula gratuïta)

(Matrícula 80 €)

590 €
càrrec bancari

2 càrrecs de 299 € 2
càrrec bancari

efectiu

690 €
càrrec bancari

Abonament en efectiu no disponible

2 càrrecs de 349 € 2
càrrec bancari

efectiu

790 €
càrrec bancari

75 €/mes

efectiu

85 €/mes

efectiu

Abonament en efectiu no disponible

2 càrrecs de 399 € 2
càrrec bancari

efectiu

95 €/mes

efectiu

Abonament en efectiu no disponible

Els càrrecs/pagaments es fan al setembre i a l’octubre.

CLASSES PRIVADES:
IDIOMA

PRIVADES
INDIVIDUALS

PRIVADES PARELLA

(Matrícula 80 €)

MODALITAT D’ASSISTÈNCIA

(Matrícula 60 €)

ANGLÈS:

145 €

99 €/persona

presencial

en línia

ITALIÀ:

155 €

109 €/persona

presencial

en línia

JAPONÈS:

165 €

119 €/persona

presencial

en línia

4. Cap dels imports carregats es retornaran en cas de desistiment o renúncia per part de l’alumne/a adult/a, l’alumne/a menor o el/la tutor/a legal
corresponent. Únicament es farà retorn en cas que el grup escollit, o franja horària demanada en el cas de les classes privades, no s’hagi pogut
obrir el 7 d’octubre del 2022, o assignar en el cas de les classes privades.

5. L’adjudicació de places per al curs 2022-2023 es farà per ordre de recepció del lliurament del formulari de preinscripció correctament
omplert i signat, i de l'abonament de l'import corresponent.

6. Aquest formulari s’ha de lliurar completament omplert i signat per correu electrònic a tanuki@escolatanuki.com o de manera presencial
amb cita prèvia demanada per correu electrònic (tanuki@escolatanuki.com) o WhatsApp al 800262.

7. Tanuki Escola d'idiomes es reserva el dret d'admissió.
8. D’acord amb el que disposa la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa que el responsable del
tractament és Tanuki Escola d’idiomes, amb domicili a c. Prat de la Creu, 8, 302, AD500 Andorra la Vella. Per adreçar-se al delegat o
delegada de protecció de dades es pot contactar amb tanuki@escolatanuki.com. Les dades recollides en aquest formulari seran tractades per
Tanuki Escola d’idiomes amb la finalitat de gestionar i fer efectives les preinscripcions i matriculacions de l’alumne/a. Tanuki Escola
d’idiomes pot proporcionar les dades del client/clienta a tercers per processar els pagaments dels serveis i les accions de facturació. Aquest
tractament de dades és necessari per fer possible la matriculació de l’alumne/a i està basat en el consentiment que proporciona el sotasignat
en enviar el formulari signat a Tanuki Escola d’idiomes. Tret que el client/clienta s’oposi al tractament de les seves dades, no serà possible
fer efectiu cap tràmit de matriculació a l’escola, i seran eliminades immediatament. El client/clienta pot exercir els drets d’accés, portabilitat,
rectificació i supressió de les seves dades, així com a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, formalitzant una sol·licitud escrita enviada per
correu electrònic a l’adreça tanuki@escolatanuki.com.

He llegit i accepto totes aquestes condicions.

Signatura
A ....................................., el/l’ ........... de/d’ .................................. del 2022

