CONDICIONS GENERALS CURSOS CCC LA FÀBRICA

Horari i calendari:
Cada activitat tindrà un horari i un calendari determinats prèviament.
Els cursos començaran a l’octubre (si en el tríptic dels cursos no s’especifiquen unes altres dates) i acabaran
al juny.

Quotes:
La quota mensual serà sempre la mateixa encara que es facin 3, 4 o 5 classes al mes.
Es cobraran sempre a través de domiciliació bancària entre l’1 i el 5 del més següent.
Es cobrarà amb targeta la primera mensualitat en cas que no s’hagi entregat la inscripció en el període previst
o que sigui un curs de quota única.
En cas d’anul•lar alguna sessió, si no es pot recuperar, aquesta serà descomptada de la mensualitat.

Inscripcions:
Per formalitzar la inscripció caldrà retornar el Full d’Inscripció amb totes les dades que es demanen al CCC
la Fàbrica abans del dia 5 del mes que es vol començar el curs.
En el cas que les places estiguin cobertes, es crearà una llista d’espera per rigorós ordre d’inscripció.
L’horari per fer les inscripcions és de dilluns a divendres de 16:30h a 21h i dimecres també de 10h a 13h.
També es pot fer la inscripció per correu electrònic a: cciviclafabrica@ser.cat

Baixes:
Per donar-se de baixa és imprescindible comunicar-ho per escrit entregant el Full de Baixa en horari d’atenció
al públic a les oficines del CCC la Fàbrica abans del mes en que ja no es vulgui assistir al curs, o bé per
correu electrònic a: cciviclafabrica@ser.cat.
Els rebuts que resultin impagats es reclamaran des de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona que és qui fa les gestions, amb els recàrrecs i les costes que legalment corresponguin.

Altres:
El centre es reserva el dret de canviar el professorat, l’hora, dia i ubicació de l’activitat en cas que ho consideri
oportú.
Caldrà un nombre mínim d’alumnes per poder fer l’activitat i aquest s’ha de mantenir al llarg del curs sinó el
centre es reserva el dret d’anul·lar-lo prèvia notificació als assistents.

Telèfon 93.844.86.59

e-mail: cciviclafabrica@ser.cat

web: www.ser.cat

