Pressupost General English
Nom Escola

ESCOLA PROJECTE

Centre

BURY ST. EDMUNDS del 14 al 28 de juliol de 2019 (2 setmanes)
IPSWICH del 7 al 27 de juliol de 2019 (3 setmanes)

Curs escolar

De 12 a 17 anys.

Inclòs al Preu


Allotjament en familia. L’alumne no compartirà estada amb un altre estudiant de la mateixa nacionalitat.



Pensió completa (esmorzar, dinar i sopar).



Prova de nivell.



15 hores setmanals de classes amb professors nadius.



Diploma de fi de curs.



Tot el material necessari per a les classes.



“Family Project”: dossier d’activitats per realitzar amb la família amfitriona.



Programa d’activitats culturals i esports acompanyats per monitors natius.



Activitats nocturnes.



Escursions de mig dia I una excursió de dia complet dissabte.



Transport dins la zona quan, quan sigui necessari es donarà “Bus Pass”.



Trasllat des de l’aeroport a la familia d’acollida i a l’inrevés.



Transport per totes les activitats i excursions durant el dia.



Assegurança de viatge.



Impostos.

Serveis de home to home


Tramitació del vol.



Servei personal de Home to Home a l’aeroport per acompanyar i organitzar la sortida del grup.



Alumnes acompanyats per personal de home to home.



Servei d’atenció d’emergències les 24 hores.

Preu
3 setmanes

2 setmanes

Durada
Preu curs / alumne
Descompte escola
Preu total / alumne

2.495
74,85
2.420,15

.-€
.-€
.-€

1.669
50,07
1.618,93

..-€
.-€
.-€ Vols no inclosos.

Nota Legal
La Direcció general de Tributs, determina que la Organització de Cursos d'Ensenyament d'Idiomes a l'Estranger és una
activitat que no està exempta d'IVA/IGIC, per això en el preu final del present pressupost de Home to home English in
England, S.L. està inclòs l'IVA/IGIC corresponent. (Llei 37/1992 de 28 de Desembre de l'Impost sobre el Valor Afegit). La
nostra empresa posa a la seva disposició els documents acreditatius que demostren estar al corrent de pagaments i tributs
al Ministeri d'Hisenda i Seguretat Social.

Condicions d’Inscripció, Preus i Forma de Pagament






Totes les sol·licituds d’inscripció han d’anar acompanyades del pagament de 400€ per alumne per confirmar la reserva.
La paga i senyal s’haurà de fer en el termini de dues setmanes després de la recepció de la informació, a partir de la qual
Home to Home començarà les gestions del curs. En el cas que no es pogués realitzar en la setmana proposada, Home to
Home proposarà un canvi de dates o retornarà l’import total de la paga i senyal.
Home to Home gestionarà i administrarà tant la recollida de la sol·licitud de l’alumne/a com el pagament del dipòsit.
L’abonament d’aquestes quantitats es considerarà realitzat en concepte de les despeses inicials de tramitació i s’haurà
de fer efectiu mitjançant una transferència bancària al compte de Home to home English in England, segons les dades que
els detallem a continuació:
ES37 0128 0533 5301 0003 4453 (Bankinter)

És important indicar com a referència el nom complet de l’alumne, cognoms i destinació.



L’import pagat com a reserva del curs es descomptarà del preu total del programa. En cas d’anul·lació del curs per part
d’algun alumne inscrit, aquest import no serà reemborsat.
La resta del preu del curs contractat s'abonarà a Home to home English in England, S. L., segons la data de venciment que
es detallarà en la factura final.

A data 16 de gener de 2019
Pel representant de home to home

hometohome.es

Contacte Josep Maria: josepmariajodar@hometohome.es
facebook.com/hometohome.es
T. 93 864 88 86 / info@hometohome.es

