QUÈ HE DE FER PER APUNTAR-ME AL CURS DE FORMACIÓ
DE GUIES-INTÈRPRETS EN LLOCS D’INTERÈS PATRIMONIAL
1. OMPLIR I ENVIAR LA FITXA D’INSCRIPCIÓ
Assegura’t d’omplir correctament totes les teves dades, especialment els camps
marcats amb asterisc, que són obligatoris. Has d’enviar la teva fitxa a
patrimoni@ajlagarriga.cat.
El període d’inscripcions començarà el dia 4 de setembre.

2. CONFIRMAR LA DISPONIBILITAT DE PLACES
Després de rebre a teva fitxa completa, t’indicarem si queden places pel curs. Si en
queden, t’enviarem un correu electrònic per tal que facis l’ingrés corresponent.
L’assignació de places serà per rigorós ordre d’inscripció, entenent que un/a alumne/a
comença la inscripció al curs en el moment en què tramet la fitxa completa.

3. REALITZAR EL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA
Has de fer una transferència bancària o un ingrés al compte de l’Ajuntament de la
Garriga:
LA CAIXA, IBAN: ES76 2100 0126 1802 0018 5089
Hi has de posar el teu nom complet i, si pot ser, el teu DNI. Com a concepte hi ha de
sortir “Curs IP”.
Recorda que les quotes d’inscripció al curs són les següents:
• 40 € (tarifa normal)
• 20 € (estudiants i persones a l’atur)
Quan facis el pagament de la matrícula, ens n’has de fer arribar el justificant, altre cop
a patrimoni@ajlagarriga.cat. En cas de pagar la quota de 20 €, també has d’adjuntar el
justificant d’estar a l’atur o de ser estudiant.
La teva plaça al curs serà reservada en el moment que confirmis el pagament que
correspongui mitjançant l’enviament d’aquest justificant.

4. REBRE EL REBUT
Els dies posteriors al curs rebràs un rebut-factura amb les dades que ens hagis indicat
a la fitxa d’inscripció.

NOTA: Una vegada fet el pagament i en cas que l’alumne/a no pugui finalment
realitzar l’acció formativa, se li retornarà l’import de la matrícula, sempre que ho
comuniqui almenys 5 dies hàbils abans de l’inici del curs. Si ho comunica més tard, no
ho comunica o deixa el curs una vegada començat, no se li retornarà l’import.
En cas de no haver-hi un número mínim d’inscripcions, el curs s’haurà de suspendre.
En aquest cas, l’Ajuntament de la Garriga farà la devolució de l’import de la matrícula a
aquelles persones que ja l’hagin satisfet.

