
 

                                         
   

CONDICIONS GENERALS DE RESERVA ADULTS       
 

Les presents Condicions Generals de Reserva son aplicables als Cursos a l’estranger per Adults +18. 
 
1.-INSCRIPCIÓ 
Per a donar la inscripció com a confirmada s’haurà d’efectuar un dipòsit corresponent al 35% del total del curs, 
així com facilitar les dades personals que es sol·licitin com:nom complet, data de naixement, Dirección postal, 
DNI o altres dades personals. 
 
2.- CONDICIONS DE PAGAMENT 
El pagament s’ha de realitzar mitjançant xec nominatiu o transferència bancària. 
Les dades bancàries són: BBVA ES88 0182-2342-10-0101557088.   
La resta del pagament s’haurà d’efectuar obligatòriament 30 dies abans de l’inici del curs. 
La falta de pagament en les dates previstes significarà la cancel·lació de la reserva. 
 
3.- PREU 
El preu inclou els serveis específics detallats en la nostre proposta. Tots els preus inclouen l’IVA. En els 
programes en els que s’inclogui el bitllet d’avió, així com en aquells que es pressupostin individualment, els 
preus queden subjectes a modificacions si els costos del transport aeri patís algun canvi abans de la sortida. 
Qualsevol preu podrà ser modificat davant l’eventualitat d’un canvi de cotització de divises o per l’increment en 
el preu del carburant. 
 
4.- ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ 
Un cop rebut l’import total del curs, s’envia tota la documentació necessària. Aquesta documentació s’envia en 
un termini d’una setmana abans de la sortida en previsió de possibles alteracions com canvis en horaris de vols, 
canvis de disponibilitat d’allotjament, etc. 
 
5.- DESPESES D’ANUL·LACIÓ 
Totes les cancel·lacions s'hauran de notificar per escrit i tindran els següents despeses: 
- Si l'anulació es produeix amb més de 30 dies d'antelació a la data de sortida, l'import total del dipòsit. 
- Si l'anulació es produeix entre 15 i 29 dies abans de la sortida, el 50% de l'import del curs. 
- Si l'anulació es produeix entre 7 i 14 dies abans de la sortida, el 80% de l'import del curs. 
- Si l'anulació es produeix entre 6 dies i el dia de sortida, el 100% de l'import del curs. 
- La no presentació, l'expulsió i l'abandó un cop arribat al lloc de destinació o durant el curs suposarà la pèrdua 
del 100%. 
 
6.- TRANSPORT 
Actuem com a intermediaris davant les companyies de transport, de manera que no se’ns pot responsabilitzar de 
les possibles alteracions, retard, accidents o pèrdues d’equipatge. 
Segons les necessitats del trànsit aeri, els horaris o fins i tot les dates previstes d'arribada i sortida poden patir 
variacions, es pot reduir i/o estendre la estada per aquestes mateixes raons. 
La responsabilitat per la pèrdua d'objectes de valor, diners, roba de marca, bitllets d'avió, targetes 
d'embarcament, etc. serà de  l'estudiant, no es podrà exigir la seva recuperació, ja sigui durant el viatge en avió 
o durant l'estada. 
 
7.- DOCUMENTACIÓ DE L’ESTUDIANT 
L’estudiant ha de disposar de passaport o DNI en vigor en el moment de la sortida. 
Els estudiants estrangers o extracomunitaris hauran d’informar-se si necessiten VISAT per al país de destí i 
ocupar-se d ela seva tramitació. Declinem tota responsabilitat per inobservança de la documentació exigida en 
el moment de la sortida. 
Els tràmits i possibles costos per a l’obtenció dels visats, quan la legislació on es desenvolupi el curs requereixi, 
aniran a càrrec de l’estudiant. L’estudiant haurà de tramitar la targeta sanitària europea. 
 
8.-ACEPTACIÓ DE LES CONDICIONS 
El fet de prendre part en els nostres programes suposa l’expressa acceptació per part de l’estudiant de totes i 
cada una d’aquestes condicions generals anteriorment detallades així com les indicacions, normes i consells del 
document Informació Pràctica. Per al coneixement de reclamacions es sotmeten expressament a la jurisdicció 
dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb la renuncia a qualsevol altre fur. 
 
 
 


