
CURS D’ANGLÈS A DUBLIN ESTIU 2018 – Inscripció i Condicions Generals 

vàlides de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018 

 

Punt de Partida és el nom comercial de l’empresa Language 
Consultants S.L. amb NIF B66650185, a partir d’ara es denominarà a 
les presents condicions com Punt de Partida. 

 

I. INSCRIPCIÓ I PAGAMENT 
Per inscriure’s al programa es deurà complimentar els fulls 
d’inscripció i entregar-los personalment o per correu electrònic. El 
primer pagament serà de 225€  i s’ingressarà a  l’agència de viatges 
per comprar els vols. El segon pagament de 374€ es farà a Punt de 
Partida per la part del curs. 
 

II. ORGANITZACIÓ TÈCNICA DEL VIATGE 
Pel que fa al transport aeri, Punt de Partida no organitza els viatges i 
no es fa responsable dels retards, accidents o pèrdues d’equipatge 
de les companyies de transports.  Únicament actua com a 
intermediari amb l’agència de viatges GC 231 grup A - Viatges 
Barcelona. 
 

III. CANVIS EN EL PROGRAMA 
Punt de Partida es reserva el dret d’anular o alterar el programa, 
modificar els preus i les dates dels cursos per qualsevol de les raons 
següents indicades a títol limitatiu: 

i. Les de força major 
ii. Per error tipogràfic 

iii. Quan l’alteració dels serveis contractats amb 
l’organització o escola a l’estranger així ens ho 
aconselli. 

Si per causes de força major o insuficiència de places s’hagués de 
cancel·lar un curs, els inscrits tindran dret a canviar-se a un altre 
curs equivalent o al reemborsament de les quantitats ja liquidades. 
 

IV. DESPESES DE CANCEL·LACIÓ 
La paga i senyal de Punt de Partida no és reemborsable en cas 
d’anul·lació per part de l’estudiant. Així mateix si es produeixen 
altres despeses de cancel·lació, l’estudiant haurà d’abonar la 
quantitat que determini el centre. 
 

V. POSSIBLES RECLAMACIONS 
Al formalitzar la matrícula, l’estudiant accepta les condicions de 
Punt de Partida i del centre docent on es matricula. En cas d’existir 
cap disconformitat amb els serveis proporcionats pel centre docent 
es deurà reclamar a aquest en primera instància.  En cas de 
reclamació, l’estudiant deurà aconseguir justificant del centre 

docent i presentar-lo a Punt de Partida, abans de la finalització del 
curs i d’aquesta manera poder esmenar les possibles deficiències al 
moment. Qualsevol eventual reclamació sobre el programa dels 
nostres cursos s’haurà de comunicar per coreu electrònic al mes 
següent del seu retorn. El client renuncia  qualsevol reclamació 
contra Punt de Partida o els seus empleats que poguessin originar-
se per accidents, malaltia o per qualsevol causa de força major que 
pogués perjudicar-lo (fallades en companyies de transport, pèrdues 
d’equipatge, guerres, actes terroristes...). Pels casos de litigi, amb 
renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre, es 
sotmeten a la jurisdicció dels tribunals i jutjats de Barcelona 
 

VI. ASSEGURANCES 
Es recomana als participants de contractar una assegurança mèdica 
que cobreix-hi la totalitat de les despeses en cas de malaltia o 
accident, quedant exonerada de qualsevol responsabilitat l’empresa 
Punt de Partida si s’incompleix aquesta recomanació. En cas de no 
contractar una assegurança mèdica o que no aquesta no cobrís la 
totalitat de les despeses que es produeixin, el participant o el seu 
representant legal es compromet al pagament immediat de les 
diferencies resultants. 
Així mateix, en cas d’extrema urgència (malaltia o accident...) 
s’autoritza per el participant o el seu representant legal, a qualsevol 
membre responsable del centre docent, empleats i col·laboradors 
de Punt de Partida, així com de la família amfitriona on s’allotgi el 
participant, per que pugui internar-lo en un centre mèdic qualificat. 
 

VII. BASE DE DADES 
En compliment de lo disposat a Llei Orgànica 15/1999, 13 de 
desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, Punt de 
Partida li informa que les seves dades personals contingudes en 
aquestes condicions generals, seran incorporats a un fitxer per a les 
finalitats comercials i operatives de Punt de Partida. 
L’acceptació d’aquestes condicions generals, implica el seu 
consentiment per dur a terme aquest tractament i per el seu us amb 
aquestes finalitats. 
Així mateix, li informem de la possibilitat d’exercitar els drets 
d’accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts a la 
legislació vigent. 
 

VIII. PUBLICITAT 
El participant o el seu representant legal  concedeix expressament 
autorització a Punt de Partida per utilitzar tots els materials 
fotogràfics en els que aparegui la seva imatge, per promoció o 
publicitat dels programes. 

 
 

PAGAMENTS: 
15/03/18 Pagament del vol (225€) – si us plau indiqueu el nom i cognoms del participant 

Nom del Compte: Viatges Barcelona Internacional SA.  
Banc Sabadell - IBAN ES09 0081 0149 91 0001334235 
Enviar comprovant de l’ingrés a -> blanch@bcnint.net 
 

06/04/18 Pagament del curs (374€) – si us plau indiqueu el nom i cognoms del participant 

Nom del Compte: Language Consultants S.L. (Punt de Partida)  

Banc Sabadell - IBAN ES44 0081 0147 13 000137 2738 

Enviar comprovant de l’ingrés a -> reserves@puntdepartida.cat 

 
 

Nom i Cognoms:   ............................................................................................................. 
Data: ................................................................................................................................ 
Signatura del participant o responsable legal: .................................................................. 
Retornar aquest full escanejat/foto a reserves@puntdepartida.cat o professor.     


