A partir del 15 de febrer’17 podeu reservar la plaça confirmant la continuïtat del proper curs
2017-2018 de l’activitat de Natació Educativa. La plaça es considerarà guardada fent efectiu el
pagament de la reserva, amb el pagament total del curs o en la opció d’autorització a la domiciliació.

FULLA DE CONFIRMACIÓ PER LA RENOVACIÓ DEL CURS 2017-2018
NOM DEL NEN/A......................................................................................
Dades curs 16-17:
CURS (P2-ESO):......................... DIA/HORA:..........................................
Continuaré el curs 2017-2018:

SI

□

NO

□

Vols conservar el mateix dia i hora pel curs 2016-2017:
En cas de canvi d’hora o dia:

SI

□

NO

□

Firma del pare o mare

CURS (P2-ESO):................. DIA/HORA:..................
DATA............................... Nº INSCRIPCIÓ................

Opció pagament:

a□ b □ c □
d□ e □ f □

Nom del pare o mare....................................

Opció pagament:

Tel. 93 676 99 99

www.carmesinyol.com

carmesinyol@carmesinyol.com
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Cursets de natació educativa
CURS 2017-2018
INICI: 18 de setembre’17 FINAL: 15 de juny’18
(segons calendari escolar que entregarem)

HORARIS: De dilluns a divendres
16:45h a 17:30h / 17:30h a 18:15h / 18:15h a 19:00h / 19:00h a 19:45h

PREU TOT EL CURS (21% IVA inclòs): 275€ (1 dia/setmanal 45’)

/

495€ (2 dies/setmanals 45’)

Període de pagament per la reserva d’horari i plaça:
Alumnes actuals

A partir del 15 de Febrer’17

Alumnes nous

A partir del 1 de Març’17

FORMA DE PAGAMENT :
ÚNIC (reserva inclosa):
Opció a)

Opció b)

Opció c)

Abans del 28 de febrer’17

Durant el mes de març’17

Durant abril-maig’17

(1 dia/set.) dte. 27%

= 200,75€

(2 dies/set) dte. 24%

= 376,00€

(1 dia/set.) dte. 18%

= 225,50€

(2 dies/set) dte. 17%

= 400,95€

(1 dia/set) dte.

9%

= 250,25€

(2 dies/set) dte. 10%

= 425,00€

APLAÇAT:

TOTALS

Opció d) Reserva abans del 28 de Febrer’17 = 30€ dte. 50% = 15€
10 Domiciliacions bancàries de Març’17 a Desembre’17 (1 dia/set.) = 24,50€/mes

260,00€

(2 dies/set.)= 46,50€/mes

480,00€

Opció e) Reserva durant el mes de Març’17 = 32€ dte. 25%
9 Domiciliacions bancàries d’Abril’17 a Desembre’17

Opció f) Reserva Abril’17-Maig’17 = 50€ dte. 10%

= 24€

(1 dia/set.)

= 27,00€/mes

267,00€

(2 dies/set.) = 51,44€/mes

487,00€

= 45€

4 Domiciliacions bancàries de setem.’17 a desem.’17 (1 dia/set.) =

56,25€/mes

(2 dies/set.)= 111,25€/mes

270,00€
490,00€

A PARTIR DE JUNY’17 = 50€ RESERVA PLAÇA + 225€ (1, 2 o 3 pagaments) = 275€
Descompte germans: 2on (5%) 3é (10%) 4t (15%)
NOTA: Els rebuts retornats es cobraran despeses
Tota anul·lació justificada, comunicada abans del 31-8-17, es retornarà l’import total abonat, menys 10€ despeses

C/ Jt. Verdaguer,71-75 (St. Vicenç Horts)

Telf 93 676 99 99 carmesinyol@carmesinyol.com

