Pressupost Total English
Dades del Curs
Escola
Duració

ESCOLA EL CIM
26/6-2/7
3/7 – 9/7
10/7-16/7
26/6-9/7
3/7-16/7
26/6-16/7

1 setmana
2 setmanes
3 setmanes

(de diumenge a dissabte)

(de diumenge a dissabte)
(de diumenge a dissabte)

LLoc

Casa de Colònies Alberg Roques Blanques – Ribes de Freser

Curs escolar

Primària i 1er d’ESO

El preu inclou
•

Allotjament en un dels nostres hotels/casa de colònies, escollits minuciosament.

•

Pensió completa.

•

Habitacions de 4, 6, 8 i 10 places amb bany compartit.

•

Classes d’anglès diàries amb professorat nadiu de dilluns a divendres (grups de classe segons edat i nivell).

•

Prova de nivell i certificat de fi de curs.

•

Material pedagògic i didàctic.

•

Programa de tallers, esports, excursions i activitats diàries dirigides durant la tarda i nit.

•

Una activitat d’aventura amb monitors titulats a la setmana.

•

Assegurança.

•

Descompte del 5% en cas de que s’apunti més de un germà al mateix programa.

•

Monitors i professors natius anglesos supervisant les 24hores del dia.

•

24 hores d’atenció al client.

El Preu no inclou
Transport d’anada i tornada al campament

Preu
Preu del curs

Preu alumne/a

EXTRES**

Preu escola

1 setmana

555-€

555 €

2 setmanes

990-€

990 €

3 setmanes

1.435-€ -

1.475 €

Condicions d’ inscripció, Preus y Formes de Pagament
Totes les sol·licituds d’inscripció han d’anar acompanyades del pagament de 80€ per alumne inscrit en concepte de
bestreta per confirmar la reserva.
L’escola gestionarà i administrarà tant la recollida de sol·licituds d’inscripció com el pagament de tots els dipòsits dels
alumnes
L’abonament d’aquest primer dipòsit que els alumnes ingressaran individualment es considerarà realitzat en concepte
de bestreta per cobrir les despeses inicials de tramitació i s’haurà de fer efectiva en un termini màxim de 15 dies, des de
la recepció de la sol·licitud d’inscripció mitjançant una transferència bancària al compte que l’escola disposi per aquest
efecte o de la manera que l’escola consideri més adient.

§
§
§

§

En el cas que no hi hagi places, Home to Home proposarà un canvi de dates o retornarà l’import total de la bestreta a
l’alumne.

§

Un cop l’escola disposi de totes les sol·licitud del alumnes inscrits i del primer dipòsit de 80€ en concepte de bestreta;
farà arribar les sol·licituds via mail (totalenglish@hometohome.es) o correu postal a Home to Home i ingressarà l’import
total de totes les matrícules dels alumnes inscrits al numero de compte de HOME TO HOME ENGLISH IN ENGLAND, S. L.,
segons les dades que els detallem a continuació:
BANKINTER
IBAN: ES77 0128 0521 9805 0000 3577
Es importante indicar como referencia Ribes de Freser + nom de l’ escola i numero d’alumnes inscrits
§

En cas d’anul·lació del curs per part d’algun alumne inscrit, l’import de 80€ de bestreta no serà reemborsat.

§

L’escola gestionarà el pagament de l’import total restant de la colònia per part dels alumnes i efectuarà el pagament
corresponent a HOME TO HOME.

§

30 dies abans de la colònia, HOME TO HOME emetrà a l’escola una factura final amb l’import total restant de la
colònia, que l’escola haurà de liquidar 15 dies abans de l’inici del curs a HOME TO HOME ENGLISH IN ENGLAND, S. L.,
segons la data de venciment i numero de compte que es detallarà a la mateixa factura

Data
13 de Febrer 2016
Pel representant de l’ escola
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Head Office: Riereta,2 / 08184, Palau Solità i Plegamans (BCN)

hometohome.es

facebook.com/hometohome.es

T. 93 864 88 86 / info@hometohome.es

