FULL DE MATRÍCULA

CURS CATALÀ C1
NOM I COGNOMS
FOTO

DNI
ADREÇA
POBLACIÓ

CODI POSTAL

TELÈFONS
E-MAIL
DATA NAIXEMENT
GRUPS
A.- dijous de 19’00 a 20’30 hores
Es faran 30 hores de classe des del 26 de novembre de 2020 fins al 29 d’abril de 2021

PREU DEL CURS: 180€
OPCIONS:
Curs sencer pagament únic: 180 €
Curs sencer alumnes oposicions: 150 €

PAGAMENT CURS
S’ha de pagar per avançat en un pagament únic , en efectiu o fent un ingrés en el número
de compte:

Caixa Guissona IBAN: ES90 3140 0001 9200 1339 0900
EN METÀL·LIC
Condició : Una vegada pagat el curs, no es retornaran els diners del curs en cap cas.
L’alumne que es matriculi accepta la condició signant el present document i renunciant una vegada pagat el curs
a efectuar cap reclamació.

SIGNAT, L’ALUMNE

DATA D’INICI :

L’informem que tractarem l’ informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.
El consentiment explícit suposa la legitimació per a el tractament de les seves dades. Les seves dades formaran part de la nostra base de
dades durant el temps necessari per a complir el servei o les disposicions legals. Destinataris: Les dades no es cediran a tercers llevat en els
casos en que existeixi una obligació legal. Drets: Pot revocar el consentiment i exercir els seus drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar,
portar i suprimir les dades davant el responsable del tractament a Studium Acadèmia, SL c/. Dra. Castells, 37 de 25001-LLEIDA o al mail:
studium@svt.es

Condicions de la matrícula i desenvolupament del curs A L’ENVERS...............

CONDICIONS DE LA MATRÍCULA
El curs consta de 30 hores de classe.
Començarà el 26 de novembre de 2019 i s’acabarà el 29 d’abril de 2020.
El preu total del curs és de 180€
Els dies que es farà classe són els següents :
Novembre : 26
Desembre : 3, 10 i 17
Gener : 7, 14, 21 i 28
Febrer : 4, 11, 18 i 25
Març. 4, 11, 18 i 25
Abril : 8, 15, 22 i 29
Qualsevol canvi imprevist es notificarà mitjançant un sms al número de telèfon mòbil que
consta a la matrícula.
Si no es pot assistir a alguna de les classes, es podrà recollir qualsevol document que
s’hagi repartit als alumnes. En cap cas es podran recuperar les hores.
Qualsevol canvi o modificació de les dades personals s’ha de comunicar a Francesc, a
Secretaria del centre, per telèfon al 973 21 25 07, o per correu electrònic a studium@svt.es.

EL CURS INCLOU :
-Preparació de tots els apartats de la prova escrita, així com de la prova oral.
-Resolució d’anteriors exàmens
-Informació de la convocatòria de les proves i de qualsevol actualització o canvi.
-Tramitació de les instàncies i qualsevol altra documentació referent a la convocatòria.

ho he llegit i hi estic conforme.
Signat, l’alumne:

