REGLAMENT GENERAL

NORMES D’ADMINISTRACIÓ

El comportament ha de ser correcte i
respectuós amb les persones i el material.
Fomentem la col·laboració i els hàbits
normatius.

La matriculació i inscripció són un contracte
de servei amb què el client manifesta
l’acceptació del reglament i de les normes del
Centre d’estudis daVINCI i el compromís de
pagament.

DE L’ASSISTÈNCIA.Cal comunicar les absències.
Puntualitat i silenci a l’hora d’entrar i sortir.
Som puntuals: 5’ de cortesia és una
falta de respecte per als puntuals.
Cal portar TOT el material per estudiar.
Llibres, estoig, fulls...
Desconnectem mòbils i aparells
electrònics.
Els sorolls alteren les classes.

DEL SABER ESTAR.Cal mantenir TO BIBLIOTECA
a TOT EL CENTRE per no molestar.
Respectem a tothom...
...a dins i a fora del centre.
Apreciem el mobiliari i el material.
No guixades, ordre, netedat!
No es pot menjar ni beure a les aules.
Ni xiclets, ni llaminadures sense
permís!

DE LLEI.No es pot fumar al centre.
No es poden demanar medicaments.
Tenim prohibit d’administrar-ne sense
autorització.
Cal acomplir les normes d’administració,
d’aula i de les activitats.
NOTA: El Centre es reserva el dret d’admissió
i no es responsabilitza de la pèrdua o robatori
dels objectes personals dels alumnes.
El centre no es responsabilitza de l’alumnat
que no assisteixi a classe en l'horari establert.

c/Avi Riera, 5 Vilassar de Dalt
Tel 93 753 7179 - 619 936 919
www.dv-davinci.com

Matrícula: pagament únic de 50€
(alumnes nous).
Inscripcions per reservar plaça i garantir
l’assistència. Només es retorna en cas que el
Centre no pugui donar resposta a la demanda.
Pagament.- Es fa per avançat entre els dies 1 i
5 del mes per domiciliació bancària o a la
secretaria del Centre en efectiu o targeta.
En cap cas es retornaran els
pagaments que s’hagin efectuat.
Cursos generals: 1 quota
o 3 quotes
(setembre/octubre, gener i abril)
Cursos intensius: 1 quota o 2 (inici i meitat).
Cursos de reforç: pagament mensual.
Tallers, classes particulars i reeducacions es
pagaran amb abonaments VIP segons el
Projecte Individual i només són modificables
per mesos.
Baixes.- S’han de comunicar a secretaria
abans del dia 25 del mes.
La no assistència a classe no eximeix del
pagament.
Imatge.- El Centre pot utilitzar la imatge
fotogràfica dels alumnes a la publicitat, al web i
a les xarxes socials amb finalitat informativa de
les activitats de l’aula o generals del centre.
Acomplim la Llei de Protecció de Dades de
Caràcter Personal.

Segueix-nos!

