
Tots els alumnes tenen el deure i la obligació de:  
 
a) Ser tractats amb respecte i deferencia pels altres alumnes 
de l’Estudi.  
b) Fer us i disfrutar les instal.lacions, mobiliari i equipa-ment en 
condiciones adequades de seguretat, higiene i funcionalitat.  
c) Informar a l’estudi de qualsevol dolencia o malestar de 
carácter físic o psicológic per poder garantir una millor atenciò.  
d) Participar a la gestiò, mitjançan la consulta sobre el seu 
grau de satisfacció sobre el servei rebut.  
e) Tenir informació accesible i suficient sobre les condi-cions 
d´us, tarifes o preus, activitats i cursos.  
f) Per garantir un alt grau de comfort i higiene, es ne-cessari 
treure’s les sabates avans d’entrar a la sala de treball.  
 
Metodes de Pagament  
 
-L’alumne pot fer el pagament a travérs de domiciliació banca-
ria o en efectiu durant els primers 5 dies del mes. Els rebuts 
s’envien a principis de mes.  
-En el cas de devolució d’un rebut, la comisió del banc anirà a 
càrrec de l’alumne.  
- A la quota mensual sempre s’abona el mes sencer, no una 
part segons l’assistència  
- Baixes: S’ha d’omplir un formulari a Recepció 7 dies abans 
d’acabar el mes. No es pot fer la baixa per telè-fon.  
-El mes de d’agost nomès es cobrarà la quota si l’alumne asis-
teix a les clases.  
-La matricula es de 5€ i només es cobrará una vegada. A tots 
els centres esportius es paga una quota matricula per tenir dret 
a plaça en cas de que el centre ompli l’aforo que té determinat. 
A més amb el pagament de matricula et converteixes en soci 
adquirin aventatges al ser-ho. 
 
Si l’alumne decidis donar-se de baixa, te una carencia de dos 
anys per donar-se d’alta sense tornar a renovar la matricula.  
-Recuperaciò de les clases. L’alumne te dret a recuperar les 
clases a las que no pugui asistir durant el trimestre seguent a 
la no asistencia (les recuperacions estaràn subjectes a la ca-
pacitat de a clase escollida per recupe-rar).  

Condicions de l’estudi 

Condiciones del estudio 

Formulari d’inscripció 

NOMBRE 

  

APELLIDOS 

  

DNI 

  

DIRECCION 

  

Nº TELEFONO 

  

MAIL 

  

LOCALIDAD 

  

CODIGO POSTAL 

  

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

  

OBSERVACIONES MÉDICAS 

  

TITULAR DE LA CUEN-
TA   

    

Nº DE CUENTA BAN-
CARIA  

 ES   

NOMBRE DEL TUTOR   

(en caso de ser me-
nor)   

DNI DEL TUTOR   

(en caso de ser me-
nor)   

  

FIRMA: 

Cómo has conocido el Estudio: 
Com has conegut l’Estudi: 

Por un conocido:   

Por Internet:   

Publi al carrer:   

                      


