
1.Prescriu-te on-line a través de la web www.englishsummerfun.es en l’apartat inscripcions.

2. Una vegada entrat en aquest apartat s’ha d’escollir l’escola desitjada i seguidament
completar tots els camps que ens demanen:

Dades del nen

Setmanes

Modalitat de pagament transferència

Altres dades com: escola de procedència, al·lèrgies, amics...

Dades dels familiars i correu de contacte (on s’enviarà la informació sobre el casal)

*En el cas d’inscriure a més d’un nen/germà es pot realitzar en la mateixa acció sense necessitat
d’obrir un nou full d’inscripcions.

3. Un cop realitzada correctament la preinscripció rebreu un correu electrònic amb el
full d’inscripció adjunt en PDF i amb  les condicions de pagament. La plaça no és efectiva fins
que es faci el pagament corresponent i es retorni el full d’inscripció signat (juntament amb el
comprovant de pagament) a summerfun.lesseps@kidsandus.es

4. Imprimiu-vos el full d ́inscripció resultant.

5. El pagament es farà per transferència bancària al número de compte que rebreu per correu
electrònic en fer la inscripció. En cas d’haver escollit la modalitat de pagament del 50%, el segon
pagament es farà abans deL 31 de maig.

6. Recordeu que haureu d’enviar el comprovant de pagament juntament amb la  inscripció
signada per correu electrònic a summerfun.lesseps@kidsandus.es

7. Un cop rebut el comprovant de pagament i la inscripció signada us enviarem un correu
electrònic confirmant la reserva de plaça definitiva.

Anul·lació de la inscripció:
Si s’anul·la fins a 30 dies abans de l'inici de l'activitat (inici 26/06) es retornarà el 50 % de l’import
ja abonat. Una vegada ja iniciada l'activitat no es retornarà cap devolució. Només es farà una
excepció en aquells casos en que per causes mèdiques justificades no es pogui participar cap dia  
de la setmana. En aquest cas es reubicarà al participant en un altra setmana o en cas de no
haver-hi places se li retornarà el 50% de l'import.
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COM INSCRIURE'M


