NORMATIVA D’INSCRIPCIÓ
La inscripció als cursos queda subjecta a la disponibilitat de places, que seran adjudicades
per rigorós ordre de recepció de la documentació completa. Per tal de formalitzar la
matrícula és necessari aportar, a més de la butlleta d’inscripció, una còpia del rebut del
pagament del curs i enviar-ho tot per correu (Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, c/
Segle XX, 78, Barcelona 08032), per fax (93 207 70 22) o per correu electrònic
inscripcions@fisioterapeutes.cat. També es pot realitzar la inscripció en línia a través
de l’enllaç disponible a tal efecte per a cada curs.
No es realitzaran reserves de places als cursos per als quals no s’hagi presentat
la documentació completa.
Els alumnes inscrits als cursos rebran un correu electrònic de confirmació de la seva plaça.
Per tal d’obtenir la certificació del curs és imprescindible assistir al 80% de les hores
lectives del curs, excepte per a aquelles activitats en què s’indiqui expressament un altre
percentatge.
En cas de no assolir el nombre mínim de participants previstos, el curs podrà ésser
cancel·lat.
ANULACIÓ DE LA PLAÇA. Política de devolucions
És imprescindible aportar una justificació per escrit.
Si la sol·licitud de devolució es realitza amb una antelació mínima de 15 dies a la data
d’inici del curs es retornarà el 90% de l’import del curs.
Si la sol·licitud es realitza amb posterioritat a aquests 15 dies, no es tindrà dret a cap
mena de devolució.
En cas de renúncia a la inscripció d’una activitat formativa, caldrà omplir l'imprès de
renúncia per poder optar a la devolució de l'import abonat, segons les condicions que
estableix la normativa d'inscripció.
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