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            INSCRIPCIÓ CURS 2022-23  
            Kids and Teens 

 
 

DADES DE L’ESTUDIANT 
 

Data inscripció  

Nom i cognoms  Data naixement  

Centre d’estudis  Curs escolar  

Tutor i telèfon 1  

Tutor i telèfon 2  

Adreça postal  

Email  

Idioma  Nivell  Dies  Horari  

Aspectes a tenir en compte 
en relació a l’aprenentatge 

 

 
 

DADES DE PAGAMENT 
 
 

 Efectiu 
 
 

 Entitat bancària: 

 
 

Banc o Caixa ES _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  

Titular  DNI  

 Mensual  Trimestral  Anual Signat: 

 

Si us plau, completeu la pàgina següent → 
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PERMÍS D’IMATGE 
 

 

El/La tutor/a  Amb DNI  

Autoritza a SPRINT IDIOMES a fer ús de les imatges obtingudes durant les activitats de classe, exclusivament per motius de 
promoció del Centre. 

Signat:                                                                    

 
 

CONDICIONS 
 
• El pagament mensual es fa en efectiu o per gir bancari la primera setmana del mes corrent. 

• El pagament trimestral es fa a l’inici de Setembre/Gener/Abril i el pagament anual a l’inici de Setembre. 

• En cas de baixa cal avisar per escrit a secretaria amb 15 dies d’antelació, altrament es perdrà l’import. 

• En cas de fer el pagament anual o trimestral, si l’alumne/a causa baixa abans de finalizar el període,  
l’import no es retornarà en cap cas. 

• Les classes comencen segons calendari de la Generalitat (5 de setembre). 

• Les tarifes dels cursos no inclouen el material pedagògic de l’estudiant. 

• SPRINT IDIOMES es reserva el dret de no començar aquell grup que no reuneixi un mínim de 5 alumnes el dia de l’inici, i de 
canviar el profesor/a quan ho consideri necessari. 

 

Tutor/a  DNI 
 

Signat:                                                                    

 

  ☐ Sí, desitjo rebre informació sobre les activitats de l’escola i les notes trimestrals de l’alumne/a per correu  electrònic. 
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