Casa de Cultura, Casal TorreBlanca, Centre d’Art Maristany, Casa Aymat i Xalet Negre		
De dilluns a dijous, de 10 a 14 h i de 17 a 19.30 h
Divendres, de 10 a 14 h
Casal de Mira-sol
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
Casino La Floresta i Casal Les Planes
De dilluns a dijous de 16 a 20 h i divendres de 10 a 14 h
Fora d’aquest període es podran realitzar inscripcions segons places disponibles.

FORMES DE PAGAMENT
Casa de Cultura, Casal TorreBlanca, Centre d’Art Maristany i Casa Aymat

•

Es cobrarà l’import del curs mitjançant targeta de dèbit o de crèdit en el moment de la inscripció.

•

No s’acceptarà el pagament en efectiu.

•

Caldrà abonar el preu del curs més l’import del material suplementari, si n’hi ha.

Xalet Negre, Casal de Mira-sol, Casino La Floresta i Casal Les Planes

•

•

El pagament es pot fer mitjançant un ingrés bancari o una transferència on-line. En el cas d’ingrés
bancari, cal demanar-ne el comprovant a la caixa d’estalvis i, en el cas de la transferència on-line,
cal portar una còpia impresa del comprovant. Es comunicarà el número de compte en el qual es
podrà fer l’ingrés en el moment de la inscripció.
Assegureu-vos d’especificar el vostre nom i cognoms i el codi de l’activitat a la qual us heu inscrit
en el full d’ingrés. Per facilitar el control de les inscripcions, s’ha de fer un càrrec individual per a
cada persona inscrita.

•

Caldrà portar el comprovant al centre cultural en els 3 dies hàbils següents a la inscripció com a
màxim. Si no és així, es considerarà anul·lada la inscripció.

•

També es pot realitzar el pagament als tres centres dels districtes (Casal de Mira-sol, Casino
La Floresta i Casal Les Planes) mitjançant targeta de dèbit o de crèdit en el moment de la inscripció.

•

No s’acceptarà el pagament en efectiu.

•

Caldrà abonar el preu del curs més l’import del material suplementari, si n’hi ha.

FUNCIONAMENT DELS CURSOS I TALLERS DE LA XCCP
•

Les inscripcions s’han de fer de manera presencial al centre, omplint la butlleta d’inscripció
i lliurant-la a l’oficina del centre dins el període d’inscripció establert.

•

Les admissions als cursos i als tallers seguiran l’ordre rigorós d’arribada de butlletes 		
d’inscripció. (*)

•

En cap cas, es reservaran places per telèfon o per correu electrònic.

•

No es considerarà una inscripció del tot resolta fins que se’n faci el pagament.  

•

Cada curs requereix d’un mínim d’alumnes per realitzar-se.

•

En el cas que l’organització anul·li el curs, es retornarà l’import íntegre ingressat als inscrits.

•

Cada curs té un màxim d’alumnes previst. La resta d’inscripcions, un cop tancats els grups, passaran a la llista d’espera.						

•

Si en el moment d’iniciar els cursos no s’ha formalitzat el pagament, s’entendrà que l’alumne/a
no hi vol participar. Automàticament, s’admetran les persones de la llista d’espera segons l’ordre
de registre.

•

Un cop feta la inscripció, en cas de renúncia de la plaça, només es retornarà l’import del curs si les
causes són justificables i sempre que es notifiqui abans que finalitzi el període d’inscripció.

•

Un cop iniciat el curs, no s’admetran canvis ni es faran devolucions. Tampoc es reservaran places
per a propers trimestres.

•

Quan l’oferta va dirigida a persones de més de 18 anys d’edat, només s’acceptaran menors
d’edat amb el consentiment del professorat i del pare, la mare o el tutor/a legal.

•

El dia de la inscripció es farà saber quin material caldrà portar per a aquells cursos en què sigui
necessari.

(*) En el cas del barri de Les Planes, el veïnat tindrà preferència en els cursos i tallers proposats al Casal
Les Planes respecte de la resta d’usuaris.

DESCOMPTES
•
•
•

20% famílies nombroses
20% famílies monoparentals
10% T-Jove

Els descomptes no són acumulables i cal presentar-hi l’acreditació corresponent.

Funcionament i inscripcions

Funcionament i inscripcions

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ del 13 al 22 de desembre

