
COM FER LA INSCRIPCIÓ 

1.- Les inscripcions es poden realitzar a partir de l’1 de juny 

2.- La documentació cal enviar-la a english@inusetgn.com En breu es rebrà un 
correu de resposta i s’assignarà un núm. de registre. Les places es concediran per 
ordre d’entrada i són molt limitades. També es pot presentar presencialment a IN 
USE al c/ Carles Riba, 4 baixos de Tarragona. 

3.- Mode de pagament: 

 1. En el moment de la inscripció ( 1 de juny fins 20 de juny) s’ha de fer el        
 pagament corresponent a les SETMANES 1,2 i 3. 

 2. Abans del 7 de juliol s’ha de fer el pagament corresponent a les   
 SETMANES 4 i 5.  

4.- Aclariments 

• Si un alumne/a no ha obtingut plaça es retornarà l’import íntegre de la reserva. 

• Es pot fer el pagament de l’import integre del Summer Camp però dins el periode 
del primer pagament (abans del 20 de juny) 

• Les devolucions per no assistència a l’activitat reservada es faran al final del Sum- 
mer Camp i sempre que hi hagi un avís previ. No es retornaran 5 € en concepte de 
gestions administratives. 

• La setmana anterior a l’inici del Summer Camp s’enviaran per email les indicacions 
del material i observacions. 

La reserva només es considerarà formalitzada quan s’hagi presentat el resguard 
del pagament bancari amb el formulari d’inscripció omplert i signat.     

               

TITULAR: IN USE LANGUAGE CENTRE SL                                                           
IBAN: ES54 2100 0624 0002 0024 2656 
CONCEPTE: Nom i  Cognoms



• Si algú no ho tenia previst i vol reservar setmanes addicionals, si hi ha places 
lliures, s’accepten inscripcions fins el dimecres anterior a l’inici de l’activitat. Cal 
que consulteu si hi ha places lliures trucant al 977 290931 o per email a 
english@inusetgn.com En cas afirmatiu, cal que presenteu el resguard del paga- 
ment bancari i un nou formulari d’inscripció omplert i signat per aquella setmana. 

   

5.- Tarifes 

IMPORTANT: Aula d’acollida gratuïta de 8.00h. a 9.00h. No obstant, cal indicar al 
full d’inscripció si se’n farà ús o no.

Matí 
9.00 a 13.00h

Matí + Menjador 
9.00 a 15.00h

1 setmana 74,00 € 124,00 €

2 setmanes 148,00 € 198,00 €

3 setmanes 210,00 € 260,00 €

4 setmanes 281,00 € 331,00 €

5 setmanes 350,00 € 400,00 €
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