NORMATIVA

MATRÍCULA I CONDICIONS

• En el moment d’obrir el procés de matriculació hi haurà places disponibles en tots els cursos.
• No es reservaran places a no ser que es sol·liciti prèviament.
• La inscripció del curs es pot realitzar de forma presencial a secretaria, per telèfon al 605.798.470 o
per correu electrònic a info@dansclas.com
• La plaça quedarà confirmada en el moment d’efectuar el pagament de la matrícula.
• El pagament de la matrícula, per als nous alumnes, es realitzarà el dia de la inscripció i serà únic
mentre l’alumne estigui donat d’alta.
TIPUS DE PAGAMENT I CONDICIONS

• Els pagaments es podran fer en efectiu, mitjançant domiciliació bancària i per transferència.
• El pagament del curs s’efectuarà de l’1 al 7 de cada mes.
• En cas de no haver-se efectuat el pagament un cop vençut el mes, aquest tindrà un recàrrec de
5€.
• En cas de devolució del rebut, es pagarà el mes en efectiu amb una penalització de 2€ en
concepte de despeses bancàries. En cas de reincidir, s’anul·larà la domiciliació i es canviarà el
mètode de pagament a efectiu.
• Les mensualitats es pagaran íntegrament tots els mesos, excepte el mes de desembre que es
pagarà la meitat de la quota.
CLASSES RECUPERABLES

• Com que sabem que pot sorgir-li un imprevist el dia de la seva classe de ball, Dansclas ofereix la
possibilitat de recuperar la classe perduda escollint un altre dia dins del mateix mes. Un cop
vençut, ja no serà recuperable.
• Es pot recuperar la classe en qualsevol altra activitat.
• És imprescindible sol·licitar-ho amb antelació a secretaria, no al professor.
• En cap cas es reemborsarà l’import de la classe perduda.
NO PUC ASSISTIR A CLASSE DURANT UN MES

• En aquest cas es pagarà una quota de manteniment de 10€/individual o 15€/parella. Excepte si
és per causa major –motius mèdics o lesió–, presentant el justificant corresponent. En aquest cas
es mantindrà la plaça.
NO PUC ASSISTIR A CLASSE DURANT DOS MESOS O MÉS

• En aquest cas pagarà de nou la matrícula: 20€/individual o 30€/parella. Excepte si és per causa
major–motius mèdics o lesió–, presentant el justificant corresponent. En aquest cas no es
garanteix la plaça.
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