
Programmes
Abroad

Sol·licitud d'inscripció Summer 2019 - juniors -

Assessor de home to home

Segueixes algun tipus de tractament i/o dieta? Digues quin/a

Nom i Cognoms

Data de Naixement  Sexe (h/d)

Direcció / domicili

Població

Escola

Codi postalProvincia actual

D.N.I estudiant

Mòbil de l’estudiant Telèfon casa

Passaport*

*Document amb el cual viatjarà l’estudiant

Caducitat*

Telèfon

E-mail contacte

Tens algún tipus de malaltia o al·lèrgia? Digues quina

Pare/Mare

Dades Personals de l’estudiant

Més informació (fòbies, pors, dietes alimentàries especials...)

L'omissió d'informació important en qualsevol d'aquestes dades, pot resultar en la cancel·lació per part de home to home del viatge contractat.

Localitat Data
Firma del participant o representant legal 

(si el client es menor de edad)/

Destí

Data inici curs

Tipus de curs

Data final curs Duració del curs

Curs contractat

El sols fet de firmar la sol.licitud d’inscripció i participar en el curs implica l’acceptació i el compliment de totes les Condicions Generals incloses en el 
contracte de prestació de serveis entre home to home i la part contractant

Selecciona el teu nivell actual d’idioma Principiant Elemental Intermedi Avançat



escrit al Participant amb una antelació suficient, sempre que hi hagi raons objectives que ho justifiquin com ara causes imposades per les 
centrals de producció de home to home, o per força major interna o externa a l’empresa.
No hi ha obligació per part de home to home d’indemnitzar al consumidor quan la cancel·lació del programa es degui a motius de força 
major.
13. CANCEL·LACIONS DEL PARTICIPANT DURANT EL PROGRAMA
Cada Participant té dret a interrompre de forma voluntària el programa un cop en destí. home to home només accepta la interrupció per 
part del Participant si aquesta es realitza per escrit. La interrupció tindrà efecte en el moment en què l’escrit arribi a home to home, adreça 
Rambla del Celler nº 55 local 1, 08172 Sant Cugat del Vallès o bé per correu electrònic a info@hometohome.es. 
En cas d’abandonament del programa del Participant un cop al país de destí per causes imputables a ell mateix (per voluntat pròpia o 
dels seus pares o tutors), les despeses de cancel·lació suposaran el 100% de l’import total del curs. home to home no es responsabilitza 
dels costos ni despeses ocasionades per la cancel·lació anticipada del programa i tampoc és responsable d’acompanyar el Participant al 
seu punt d’origen o retorn.
14. ALTERACIONS EXCEPCIONALS
home to home es reserva el dret d’alterar el programa o realitzar canvis d’allotjament sempre que hi hagi raons objectives que ho justi-
fiquin, com ara no arribar a un mínim de participants necessari, causes imposades per les centrals de producció de home to home o per 
força major. home to home podrà no satisfer o complir algun dels extres del curs sol·licitat.
15. RECLAMACIONS 
Les possibles reclamacions s’hauran de posar en coneixement i per escrit al departament de Summer de home to home per part del Par-
ticipant durant la realització del Programa en destinació. En el cas de no rebre plena satisfacció pel programa contractat, el Participant o el 
seu representant haurà d’escriure al Departament d’Atenció al Participant explicant rigorosament el motiu de la queixa. Per a l’efectivitat 
de la reclamació i per possibilitar el seu control, aquesta carta s’haurà d’enviar no més tard dels 30 dies naturals immediats a la terminació 
del programa i dirigida a l’oficina de home to home Rambla del Celler nº 55 local 1, 08172 Sant Cugat del Vallés.
home to home no acceptarà reclamacions passats 30 dies naturals de la finalització del curs/programa.
16. CLÀUSULA D’EXCLUSIVITAT I SECRET COMERCIAL
home to home és distribuïdor en exclusiva dels seus cursos als centres amb els quals manté relació mercantil al Regne Unit, per la qual 
cosa l’“Escola” no pot en cap concepte organitzar o promocionar cursos directament als centres associats amb home to home. Cadascuna 
de la parts s’obliga a no transmetre a cap tercer i a no usar, excepte a les finalitats d’aquestes CONDICIONS, cap informació de naturalesa 
confidencial, pertanyent a l’altra part, tals com a informació i dades tècniques, informacions comercials i “know-how”, estructura de preus, 
costos i informació administrativa i operacional. Cadascuna de les parts adoptarà les mesures necessàries per garantir efectivament la 
confidencialitat de la informació referida. Aquesta clàusula romandrà en vigor fins i tot amb posterioritat a l’extinció o resolució d’aquestes 
CONDICIONS.
17. EXPULSIONS I NORMES DE CONVIVÈNCIA 
En el supòsit de greu falta de disciplina, mal comportament continuat per part del Participant, aquest serà amonestat i, si persisteix en la 
seva mala conducta segons el parer de l’organització, serà enviat al seu domicili.
En cas d’incompliment de les lleis locals relatives al consum de tabac, alcohol, drogues, robatori, faltes greus o faltes lleus, el Participant 
serà repatriat immediatament. Les despeses del viatge de retorn seran a càrrec del Participant o dels seus tutors legals, així com les 
indemnitzacions pels danys o perjudicis a tercers i aquelles que home to home es vegi obligat a realitzar com a conseqüència de la mala 
conducta del Participant. Els coordinadors o el cap de curs, així com les autoritats del país visitat i els responsables en l’Oficina Local de 
home to home, determinaran l’expulsió o altres mesures disciplinàries i el Participant ha d’acceptar les seves decisions en tot moment.
18. USOS I COSTUMS DELS PAÏSOS EN ELS QUALS ES DESENVOLUPEN ELS PROGRAMES, I NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT DURANT 
EL SEU DESENVOLUPAMENT 
El Participant ha d’adaptar-se a la manera de vida i costums del país en el qual es desenvolupa el Programa contractat. Les normes de 
conducta als països de destinació, els usos i costums, els menjars, els horaris, les distàncies, i, en general, l’estil de vida solen ser molt 
diferents a la manera de vida i costums habituals a Espanya. El Participant es compromet a respectar les lleis del país de destinació així 
com les normes de disciplina de les diverses organitzacions, col·legis, centres, escoles, famílies etc., que col·laboren amb home to home en 
la realització del Programa. El Participant es compromet a l’assistència a classe, i a respectar les prohibicions de consum de tabac, alcohol 
i drogues, etc. home to home lliurarà al consumidor una còpia de les normes de disciplina aplicables al Programa. En cas d’incompliment 
per part del consumidor de les lleis del país de destinació o incompliment de les normes de disciplina de les diverses organitzacions, col·le-
gis, centres, universitats, escoles, etc., el consumidor podrà ser expulsat del programa. En tal cas, haurà d’assumir les despeses originades 
pel seu retorn anticipat a Espanya, al marge de qualsevol altra responsabilitat deguda o negligència del Participant.
19. RESPONSABILITAT 
home to home no serà de cap manera considerada responsable d’incompliment o compliment defectuós de les Condicions amb el seu 
Participant quan aquest es degui a causes que s’escapen al control de l’empresa. Així mateix, home to home no serà considerada respon-
sable de la pèrdua, danys o lesions causades a persones o propietats, de qualsevol forma que fossin causats, tret que la llei determini 
explícitament aquesta responsabilitat.
20. PROTECCIÓ DE DADES 
Com a Participant de home to home i en compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal li informem que les dades personals que ens faciliti seran incorporades a un fitxer, degudament inscrit a l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades, responsabilitat de home to home, amb la finalitat de dur a terme la gestió i control de la relació comercial amb els 
nostres Participants. L’acceptació d’aquestes condicions generals implica el seu consentiment per dur a terme aquest tractament, fins i tot 
per correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.
Tret que manifesti la seva oposició per escrit, el Participant dóna el consentiment a home to home per a la gestió, difusió i divulgació en 
xarxes socials, aplicacions, mitjans digitals i mitjans de comunicació escrits o digitals en general de: fotografies i/o vídeos i/o enregistra-
ments i/o reproduccions d’alumnes/as menors d’edat o no participants en el programa contractat pel Participant així com en les activitats 
organitzades per home to home.
El Participant podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sol·licitant-ho per escrit a:
Responsable del Fitxer: Home Educational Travel, SL, Rambla del Celler, 55 local 1, 08172 Sant Cugat del Vallés.
21. CESSIÓ DE DADES
En atenció al fet que resulta imprescindible i necessària la comunicació de determinades dades relatives al Participant que han de conèixer 
les empreses o entitats col·laboradores de home to home, el Participant i en defecte d’això el Participant/alumne autoritza expressament 
que home to home pugui cedir les corresponents dades personals a tercers.
22. ALTRES
a) Robatoris: home to home no es fa responsable de les pèrdues que puguin sofrir els Participants, amb motiu de qualsevol delicte 
perpetrat durant el viatge i la seva estada en destinació. Així mateix, se’ls informa que han de posar en coneixement de les autoritats 
administratives o policials del lloc dels fets soferts.
b) Destrucció, pèrdua o dany en l’equipatge: La companyia aèria és la responsable del dany causat en cas de destrucció, pèrdua o trenca-
ment parcial o total de l’equipatge facturat pel Participant quan el fet que hagi causat la deterioració s’hagi produït a bord de l’aeronau i/o 
mentre l’equipatge facturat es trobi sota la custòdia de la companyia.
El Participant ha d’acudir immediatament al mostrador de la companyia aèria per formular en aquest moment la protesta corresponent, 
emplenant l’imprès denominat Part d’Irregularitat d’Equipatge (P.I.R.), requisit necessari per fer constar la incidència ocorreguda i per a 
la tramitació per la companyia aèria.
c) Situació política, de seguretat i sanitària del país de destinació:
POLÍTICA I SEGURETAT: Ens remetem a les recomanacions oficials del Ministeri d’Afers exteriors del Govern espanyol que consten a la seva 
pàgina web http://www.mae.es.
SANITAT: Ens remetem a les recomanacions oficials sobre vacunes i precaucions necessàries del Ministeri de Sanitat i Consum que consten 
a la pàgina web http://www.msc.es.
Coneixent aquestes informacions, el viatger és conscient de la situació social o política, de seguretat i sanitària del país de destinació, i 
accepta el risc que pogués suposar el viatge, eximint a home to home de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.
23. ESTATS D’EMERGÈNCIA
home to home no es responsabilitza de les despeses ocasionades quan una declaració de l’estat d’emergència, guerra, motins, vagues, 
moviments populars, amenaces químiques i altres actes terroristes que es produeixin abans i/o durant el transcurs del viatge al país 
d’origen i/o destinació, impedeixin viatjar al Participant/alumne objecte del present contracte.
Quan la decisió de no viatjar és presa de forma voluntària i lliure pel Participant i/o, en el cas que no n’hi hagi, pel Participant/alumne a 
causa d’estats d’excepció relacionats anteriorment que causin por col·lectiva i/o individual, home to home no serà responsable d’aquesta 
situació i el Participant no podrà reclamar cap quantitat econòmica ni emprendre accions legals contra home to home.
Davant de situacions d’emergència i terrorisme descrites anteriorment i en el cas que home to home es veiés obligat a cancel·lar i/o mo-
dificar de forma parcial i/o total el programa, amb o sense previ avís, el Participant no podrà reclamar cap quantitat per aquesta situació 
i decisió a l’Empresa.
24. NOTIFICACIÓ DE CANVIS DE RESERVA 
home to home no pot responsabilitzar-se de canvis o cancel·lacions de vols per part de les companyies aèries amb posterioritat a la 
confirmació i adquisició del bitllet. Qualsevol tipus de canvi d’horari, cancel·lació o modificació dels vols contractats és responsabilitat de 
la companyia aèria que actua de transportista del propi passatger. La nostra forma d’avís al Participant, sempre que la companyia aèria 
de línia regular ens avisi amb la suficient antelació de qualsevol canvi o cancel·lació d’operativa dels vols contractats originalment, serà 
via correu electrònic o per escrit.
És important que consulti diàriament el seu correu electrònic, en cas contrari s’exposa a no conèixer aquests canvis que podrien suposar 
fins i tot que perdés algun vol impossibilitant-li l’inici o continuació del seu itinerari.
És convenient reconfirmar l’estat dels seus vols 48 hores abans de la sortida i retorn, contactant directament amb la companyia aèria.
25. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Qualsevol conflicte o discrepància relativa al programa objecte del present contracte serà resolt pels òrgans jurisdiccionals competents 
segons la legislació aplicable. Les presents Condicions Generals i la relació entre el Participant i home to home es regularan per la legislació 
espanyola. Les parts se sotmeten per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals amb domicili 
a la província de Barcelona.
26. DURACIÓ DEL CONTRACTE
El present contracte de Condicions Generals fa referència als programes que Home Educational Travel, SL ven i organitza durant el curs 
acadèmic 2017/18 (01/09/2017 a 31/08/2018).
Qualsevol modificació que es produeixi en les condicions generals haurà de ser inclosa en un annex al contracte marc.
I per deixar-ne constància i als efectes oportuns legals, signen i accepten les dues parts el present contracte:

Home Educational Travel, SL    El Participant
Garry J. Costello     (firma i nom complet)
Administrador     

Condicions Generals de Prestació de Serveis
Summer ABROAD 2018 
REUNITS
D’una banda Garry John Costello, major d’edat, amb N.I.E. número X-1222044-P, en representació de la societat HOME EDUCATIONAL 
TRAVEL SL, (d’ara endavant home to home o Empresa), amb domicili a Rambla del Celler nº 55 local 1, 08172 Sant Cugat del Vallès i CIF 
número B-65911380.
I de l’altra     (en endavant el Participant)  
en representació del Participant
amb domicili a
població de        
, província de
i CIF/ NIF/DNI número      es reconeix mútua capacitat le-
gal per atorgar i acceptar les presents CONDICIONS GENERALS.
Pel que ambdues parts acorden el present contracte de CONDICIONS DE COL·LABORACIÓ, i a aquest efecte:
EXPOSEN
1. Que l’Entitat home to home és una empresa dedicada al desenvolupament de cursos, estades i/o viatges d’idiomes a l’estranger i en el 
territori d’Espanya, promocionant i impartint la formació d’idiomes com a professionals de l’ensenyament.
2. Que estant interessat el Participant en la prestació de serveis propis que desenvolupa l’empresa home to home, és pel que ambdues 
parts, concerten mitjançant el present document les CONDICIONS GENERALS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS, que s’atindrà a les següents:
CLÀUSULES
1. CONDICIONS GENERALS DELS PROGRAMES DE home to home. REGULACIÓ JURÍDICA.
I. Regulació jurídica aplicable
La relació contractual entre l’agència organitzadora i el Participant es regeix per les clàusules del contracte de viatge combinat, la fitxa 
tècnica (annex I del contracte de viatge) que detalla el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals, totes redactades de 
conformitat amb el que disposa la Reglamentació de la CA de les Agències de Viatges (Decret 168/1994, de 30 de maig) i per la Llei estatal 
de condicions generals de contractació (Llei 7/1998, de 13 d’abril).
Les parts contractants se sotmeten expressament a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona per resoldre les discrepàncies o reclamacions 
que suscitin la interpretació o l’execució del contracte de viatge combinat i d’aquestes condicions generals, renunciant al fur propi en cas 
que sigui diferent.
2. INSCRIPCIÓ, PREU I FORMA DE PAGAMENT
El preu del viatge combinat inclou els serveis detallats com inclosos en el Pressupost lliurat al Participant. S’entén vigent durant la tempora-
da que s’indiqui. No inclou visats, taxes, certificats de vacunació, extres i, en general, cap servei no especificat com «inclòs».
Els preus calculats en el Pressupost lliurat al Participant estan basats en les tarifes, taxes, escandalls i/o honoraris calculats en fonament 
als costos que home to home estableix així com en els preus i tarifes concertats amb distribuïdors, agents, col·laboradors i/o proveïdors 
diversos de home to home i vigents a la signatura del present contracte per als següents conceptes:
Transport aeri, terrestre, marítim, públic i/o privat, cost de carburants, tipus de canvi de divises i monedes estrangeres, taxes, impostos, 
aranzels, cànons, manutencions, hostatges i tots els altres costos associats i necessaris per a la confecció del programa objecte del present 
contracte. Qualsevol variació en el preu dels elements esmentats anteriorment podrà donar lloc a la revisió del preu final del viatge per 
part de home to home al participant. El preu total del viatge pot ser revisat i/o variat fins a 15 dies abans del començament del curs/
viatge sempre que les variables monetàries, impostos, taxes, tarifes i costos etc. pateixin modificacions que així ho justifiquin per part 
de home to home.
a) Per formalitzar la inscripció, el Participant haurà d’abonar mitjançant transferència bancària a home to home a compte de la totalitat del 
programa i en concepte de matrícula, despeses de gestió i administratius el següent import:
400 euros (quatre-cents euros) per als programes al Regne Unit i Europa continental.
500 euros (cinc-cents euros) per als programes a USA, Canadà i Austràlia.
al següent número de compte corrent:
IBAN:  ES22 0128 0533 5601 0003 3606 (Bankinter)
Titular:   Home Educational Travel, SL
b) La resta del preu del programa contractat pendent de pagament (descomptats els 400/500 euros pagats inicialment en concepte de 
matrícula i despeses de gestió), haurà de ser abonat mitjançant transferència bancària al home to home segons la data de venciment 
que es detallarà a la factura final, però en cap cas amb menys de 40 dies naturals d’antelació respecte a la data de la sortida del viatge.
c) home to home es reserva el dret de cancel·lar la sol·licitud d’inscripció de l’alumne/a participant en un programa si no ha rebut el 
pagament total de l’import estipulat en el Pressupost lliurat al Participant o bé si aquest no ha complert amb els terminis de pagament 
establerts al present contracte.
Les inscripcions són personals i intransferibles.
3. EL PREU INCLOU/NO INCLOU
Segons es detalla en el pressupost confeccionat al Participant per l’assessor comercial de home to home. El preu també inclou els impostos 
corresponents i vigents a la signatura del present contracte en territori espanyol. El preu del programa no inclou el bitllet d’avió origen-des-
tinació-origen així com tampoc inclou altres serveis que no siguin contemplats en el pressupost confeccionat al Participant.
4. ASSEGURANÇA MÈDICA BÀSICA DE MULTIASSISTÈNCIA EN VIATGE inclosa en PVP
home to home inclou en el PVP del present programa una assegurança mèdica bàsica multiassistència en viatge per als estudiants que 
viatgen, contractat a través del mediador d’Assegurances AVI Internacional (avi-international.com). La pòlissa cobreix les despeses ocasio-
nades per accident i malaltia durant el viatge. Hi ha un exemplar de la pòlissa de l’assegurança mèdica bàsica a disposició dels Participants 
en les oficines de home to home.
5. ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ, ANUL·LACIÓ O INTERRUPCIÓ DEL VIATGE
home to home posa també a disposició del participant la subscripció o contractació opcional d’una assegurança de viatge complet que 
cobreix un reemborsament per despeses de cancel·lació i/o anul·lació del programa amb el mediador d’Assegurances AVI Internacional 
(avi-international.com).
En el cas que el Participant contracti una assegurança de cancel·lació i/o anul·lació a través de home to home, el Participant accepta 
que home to home li facturi aquesta assegurança en concepte de bestretes. Al mateix temps, el Participant accepta pagar la totalitat de 
l’assegurança de cancel·lació contractada.
El Participant accepta no reclamar cap quantitat ni responsabilitats a home to home respecte a l’assegurança de cancel·lació opcional 
contractada entre el Participant i el mediador d’Assegurances AVI Internacional (avi-international.com). En aquest cas home to home actua 
com a mer interlocutor entre AVI Internacional (avi-international.com) i el Participant.
6. FACTURACIÓ I ENVIAMENT D’INFORMACIÓ PREVIA A LA SORTIDA
Un cop la preinscripció ha estat acceptada, home to home enviarà al Client un document (“Course Details”) detallant els serveis indicats 
a la Sol·licitud d’Inscripció, així com informació de benvinguda. Prèviament a la sortida del curs home to home facilitarà la informació 
referent al viatge, l’allotjament i als serveis contractats. Aquesta informació es remetrà per correu electrònic, correu ordinari, fax o telèfon. 
L’Empresa no es responsabilitza de retards, pèrdues o altres problemes provocats per les companyies de correus i missatgeria.
7. PASSAPORT I VISATS
Tots els participants necessiten passaport individual o DNI vigent per viatjar per Europa, amb validesa posterior al final del curs. Els menors 
d’edat que viatgen amb DNI han d’adjuntar-hi un permís patern expedit per la comissaria de policia local.
Per evitar aquests tràmits, home to home recomana que els seus Participants viatgin amb passaport. Tots els participants que no siguin de 
nacionalitat espanyola hauran de gestionar els permisos necessaris per viatjar fora d’Espanya a les seves respectives ambaixades o con-
solats, ja que home to home no es responsabilitzarà de possibles problemes en el control de passaports i, en conseqüència, la denegació 
del permís per volar i/o viatjar.
Només els participants majors de 18 anys estan autoritzats a viatjar amb DNI i sense autorització paterna a la Unió Europea.
home to home no es fa responsable quan les autoritats pertinents prohibeixin viatjar a l’alumne/Participant o bé en el control d’immigra-
ció es vegin retinguts sense poder accedir al país de destinació.
8. TRACTAMENT MÈDIC, FARMACOLÒGIC I/O QUIRÚRGIC
El Participant haurà de posar en coneixement de home to home si està sotmès a algun tractament mèdic i/o farmacològic durant la seva 
estada al país de destinació i durant tot el temps que duri el programa. S’entén que en el moment de començar el programa, el Participant 
gaudeix d’una perfecta salut física i mental. home to home queda exempta de qualsevol tipus de responsabilitat. Així mateix, en el cas que, 
durant el desenvolupament del programa, el Participant necessiti tractament mèdic i/o ser internat i/o intervingut quirúrgicament sense 
que home to home hagi pogut localitzar als seus pares, tutors o representants legals, home to home queda autoritzada per prendre les 
mesures que consideri més oportunes per preservar la salut del Participant.
9. ACTIVITATS, EXCURSIONS I OPCIONS ESPORTIVES
En el cas que les activitats i excursions incloses en el preu del curs no poguessin realitzar-se per condicions meteorològiques, home to 
home organitzarà activitats que les reemplacin.
Els dies de viatge, les activitats estaran totalment condicionades pels horaris dels vols, que en cap cas depenen de home to home.
10. ORGANITZACIÓ DE LES CLASSES
Les classes s’organitzen en horari de matí o tarda segons el programa escollit. Són dirigides per professors nadius d’acord a les caracterís-
tiques del curs triat. Les classes s’imparteixen durant els dies hàbils i mentre els estudiants es troben en destinació. Els dies de viatge i/o 
excursions no s’impartiran classes.
11. CANCEL·LACIONS ABANS DE L’INICI DEL PROGRAMA PER PART DEL PARTICIPANT 
És d’obligat compliment que el Participant enviï per escrit la seva intenció de cancel·lar el programa a home to home mitjançant correu 
ordinari a Rambla del Celler nº 55 local 1, 08172 Sant Cugat del Vallès o per correu electrònic a info@hometohome.es. 
La sol·licitud tindrà efecte en el moment que l’escrit/comunicat arribi a home to home.
Si el Participant no actua d’aquesta manera, home to home es reserva el dret d’acceptar la sol·licitud de cancel·lació.
En el cas que el Participant anul·li o cancel·li, per qualsevol motiu, el viatge abans de la sortida, home to home té dret al reemborsament 
per part del Participant en concepte de matrícula, despeses de gestió i administratives i/o penalització dels següents percentatges (punts 
11a i/o 11b):
1a- Despeses de gestió i administratives a favor de home to home: 400/500 euros en funció de la destinació del programa. 
i/o en concepte de penalització, les següents quantitats:
11b- Penalització al Client consistent en els següents percentatges sobre l’import total del curs:
a) si el Participant procedeix a la cancel·lació del programa amb 31 dies naturals o més d’antelació a comptar de la data de sortida:
home to home retornarà al Participant el 25% de l’import total del programa, deduint de la quantitat resultant les despeses de gestió 
inicials (punt 11a). Import de bitllets aeris no inclosos, si n’hi hagués.
b) si el Participant procedeix a la cancel·lació del programa entre 30 dies naturals i 16 dies naturals d’antelació a comptar de la data de 
sortida: home to home retornarà al Participant el 5% de l’import total del programa. Import de bitllets aeris no inclosos, si n’hi hagués.
c) si el Participant procedeix a la cancel·lació del programa amb menys de 15 dies naturals d’antelació a comptar de la data de sortida:
el Participant no té dret a cap bonificació, devolució ni indemnització.
12. CANCEL·LACIONS PRÈVIES A L’INICI DEL PROGRAMA PER L’EMPRESA
home to home es reserva el dret de cancel·lar totalment o parcialment el programa i/o modificar-ne les dates d’inici i/o final, avisant per 
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