
 

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ AL CURS 

 

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT DEL CURS: 

1. Fes una transferència bancària de 80€ al compte ES31 2100 3100 5321 0041 0305 

(CaixaBank). 

2. Indica el teu nom i els 2 cognoms al “concepte” de la transferència. 

3. Envia un mail a fisiopremia.academy@gmail.com amb el teu nom i els 2 cognoms a 

“l’assumpte” adjuntant el justificant de la transferència. 

4. Rebràs un mail en 24-48h confirmant la teva inscripció al curs. 

En cas que hi hagi algun problema i la transferència no es realitzi de manera correcta, 

posa’t en contacte amb FisioPremià escrivint a fisiopremia.academy@gmail.com. 

Les places del curs s’adjudicaran per rigorós ordre d’inscripció fins que l’aforament quedi 

complet (10 places). Les nostres formacions tenen un nombre de places limitades per 

garantir la seva qualitat i les mesures d’higiene i prevenció contra la COVID-19. 

 

CANVIS I ANUL·LACIONS: 

FisioPremià podrà cancel·lar o modificar les dates programades dels cursos si les 

inscripcions no arriben al mínim necessari per realitzar la formació. 

En cas de cancel·lació o modificació de la data del curs, FisioPremià avisarà amb una 

antelació mínima de 3 dies. L’alumne podrà decidir si se li retorna íntegrament l’import 

abonat o se li guarda la plaça per la propera edició del curs. 

En cas de cancel·lació d’un curs per part de l’alumne, sempre que aquesta es realitzi amb 

una antelació mínima de 7 dies, se li reintegrarà l’import abonat. 

En cas de cancel·lació d’un curs per part de l’alumne els 7 dies previs a la data del curs, no 

es realitzarà cap reintegrament. Així i tot, si es justifiquen causes de força major, 

FisioPremià donarà a l’alumne l’opció de decidir si se li retorna l’import abonat o se li 

guarda la plaça per la propera edició del curs. 
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Si per causes extremes (malalties, accidents...) el professor no pogués impartir el curs, 

s’oferirà una nova data de realització del curs. Els alumnes podran rebutjar participar al 

curs si les noves dates no li encaixen. En aquest cas, FisioPremià retornarà l’import íntegre 

de la inscripció al curs. 

FisioPremià no es responsabilitza en cap cas de la compra de bitllets de transport per part 

de l’alumne. 

FisioPremià podrà modificar els continguts dels cursos sense previ avís, sempre amb 

l’objectiu de millorar la qualitat del programa docent. 

 

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ 

L’usuari té dret a la devolució de l’import de la inscripció en els següents termes i 

condicions: les cancel·lacions han d’informar-se per escrit, enviant un mail a 

fisiopremia.academy@gmail.com. No s’accepten cancel·lacions informades per cap altra 

via. Al mail han de constar el nom i cognoms i el motiu de la cancel·lació. 

 

POLÍTICA DE SUBSTITUCIÓ 

Si l’usuari inscrit no pot assistir al curs, es podrà substituir per una altra persona. Aquest 

nou alumne haurà de formalitzar la seva inscripció igualment, enviant un mail a 

fisiopremia.academy@gmail.com amb el seu nom i cognoms confirmant la seva 

assistència. 

 

MATERIAL DOCENT DELS CURSOS 

Els apunts i material del curs seran entregats als alumnes via mail els dies previs a la 

realització del curs. 

Els alumnes podran portar qualsevol dispositiu electrònic per prendre apunts durant el 

curs. 

Es permet gravar o fer fotos del curs sempre i quan el docent i tots els alumnes així ho 

autoritzin. 

 

FINALITZACIÓ DEL CURS 

Un cop finalitzat el curs presencial, FisioPremià entregarà a cada alumne un diploma 

d’assistència. 

Un cop finalitzat el curs, FisioPremià entregarà la factura del curs a cada alumne. 
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