NORMATIVA ACADÈMIA A+
PAGAMENTS
- El pagament de les mensualitats i el trimestres es farà la primera setmana d'aquests; cada setmana
addicional sense abonar la quota sense previ avís suposarà un augment de 3€/setmana a la quota
corresponent.
- Els rebuts bancaris retornats s'hauran d'abonar a l'acadèmia pel seu import més un recàrrec de 5€
per rebut en concepte de despeses bancàries.
- Pel que fa als pagaments dels packs d'hores particulars, s'han d'abonar, com a molt tard, el dia que
es comença aquest. Per anul·lar una hora s'ha d'avisar amb 24h d'antelació, si no aquesta s'haurà de
descomptar del pack encara que no es realitzi. Si la classe és en dilluns s'ha d'avisar el divendres
anterior. Si no es fa el pagament dintre del termini, no assegurem la plaça amb l'horari pactat.
BAIXES
- La baixa dels alumnes es farà efectiva el mes següent a la notificació d'aquesta. En el cas que es
notifiqui el mateix mes, la quota haurà de ser abonada.
- En cap cas es retornaran els diners de les mensualitats o trimestres a excepció per causa de
malaltia justificada.
CALENDARI
- Els festius i les vacances no es recuperen. Les classes que es perden queden compensades per
altres mesos amb dies addicionals. Rebreu el calendari acadèmic per correu electrònic.

DADES DE L'ACADÈMIA
Acadèmia A+ Reus
C/Teresa Pàmies i Bertran, 5 (local 1)
43204, Reus (Tarragona)
Telèfon: 977 014 529/672 652 470
Correu electrònic: amesacademia@gmail.com
Facebook: Acadèmia A+ Reus (@amesacademia)
Instagram: reusamesacademia
AUTORITZACIÓ DRET D'IMATGE I AVÍS LEGAL :
Alba Borrull Hernández amb CIF 39922317K i adreça al carrer Teresa Pàmies i Beltran 5
(43204) de Reus, Tarragona, l’informa que és responsable d’un fitxer de dades de caràcter
personal amb la finalitat de mantenir una relació comercial i l’enviament de documentació.
L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició a
l’adreça indicada mitjançant escrit, concretant la seva sol·licitud i acompanyant la
fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat
per la Llei 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge, els responsables d’aquesta entitat, l’Acadèmia A+ demana el consentiment
als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles i
on hi siguin clarament identificables. L’ús de la imatge serà per un temps indefinit.

