
[tarragona]

CRÍTICA D'ART i 
EDICIÓ CULTURAL
      10 HORES     95€ // 45€ * 

// * 50% de descompte en matrícules realitzades fins al 10 de Novembre. //
// Matriculació oberta fins al 25 de Novembre. //

// Places limitades //

 Nom/Cognoms * DNI / NIE

 ______________________________________ ____________________

 Direcció completa *

 __________________________________________________________________________________  

 Titulació acadèmica Telèfon

 ____________________________________________         _______________________

 E-mail*

 ____________________________________________

 *DADES OBLIGATÒRIES

FORMA DE PAGAMENT

L'alumne formalitzarà la seva matrícula a les dates indicades escollint un dels mètodes de 
pagament:

1. Transferència bancària. Al compte:

         BANCO SANTANDER.IBAN: ES14-0049-5109-45-2216132428

Concepte: Nom i cognom + nom del curs.

2. Paypal – Pagament segur. 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=5W5EUFZCDEYU8


Un cop realitzat l'ingrés o el pagament s'haurà d'enviar un justificant del pagament junt 
amb la matricula al correu catalunya@formacionalcuadrado.com

En un període màxim de dos dies s'enviarà un correu electrònic confirmant la plaça al 
curs.

DEVOLUCIONS

Les alumnes i els alumnes que comuniquin la seva baixa en el curs durant el  
període  de  matriculació  se'ls  hi  tornarà  el  50%  del  total  del  curs.

Una vegada finalitzi el període de matriculació no es tornarà cap quantitat.
En el cas de cancel·lació d'un grup per part de FORMACIÓN AL CUADRADO 
es tornarà la totalitat  del  pagament efectuat.                            

Cada  curs  té  un  nombre  límit  de  places,  la  matriculació  s'efectuarà  per 
rigorós ordre d'arribada de les sol·licituds.                                

En el cas de que no quedessin places serà comunicat en la pàgina web el  
mateix  dia.  Si  realitzes  la  matrícula  un  cop  estigui  plena  la  totalitat  de 
participants al curs es comunicarà a la / el matriculat i es tornarà la totalitat 
del pagament.

ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS 

Amb l'enviament d'aquest full de matriculació l'alumne assegura haver llegit i comprès el 
programa del curs matriculat, de la mateixa manera accepta les condicions de matrícula 
que apareixen en aquest document.

En _____________________   a _______________________________ de 20

Firma de la/l' alumna/e:


