A QUI ENS DIRIGIM
•
•

La nostra formació està dirigida exclusivament a FISIOTERPAEUTES.
En alguns cursos específics també s’admeten estudiants i diplomats/graduats en altres
professions de l’àmbit sanitari (aquestos casos en concret estaran especificats a la
informació del curs a la pàgina web).

CONDICIONS
•

•

•

•

•

Tots els alumnes matriculats en els cursos de FISIOTERÀPIA LA TROBADA COOP V
hauran de tenir vigent l’assegurança de Responsabilitat Civil com a Fisioterapeutes per
a poder realitzar les pràctiques dels cursos. Si es produïren una mala praxis o un dany
específic d’un alumne a altre durant la realització d’una pràctica, serà l’assegurança de
Responsabilitat Civil de l’alumne que haja produït la lesió qui haurà de cobrir-lo.
Si es tracta d’un nou alumne de FISIOTERÀPIA LA TROBADA COOP V, haurà d’adjuntar
una fotografia recent, juntament amb una copia del DNI i del títol de Fisioterapeuta o
carnet de col·legiat. La inscripció sols es considerarà definitiva una vegada finalitzat
l’anàlisi de la documentació requerida. Si es tracta d’un alumne de FISIOTERPIA LA
TROBADA COOP V, i ja ens ha enviat la documentació requerida en format digital, no
és necessari enviar-la de nou.
En cas de matricular-se a un Congrés, Taller o Jornada s’haurà d’ abonar l’ import total.
De cap manera es fraccionarà el pagament. Així mateix, s’hauran de consultar les
condicions especials de matriculació i política de devolució en els cursos susceptibles
de ser finançats.
L’emissió del diploma podrà ser negada si l’estudiant falta més d’un 20% de les hores
totals del curs. FIOSTERÀPIA LA TROBADA COOP V, es reserva el dret a modificar el
programa i els requisits d’admissió.
FISIOTERÀPIA LA TROBADA COOP V, es reserva el dret d’anular un curs si no s’arriba a
un mínim d’estudiants o hi ha algun motiu que impedeixi la realització de la formació.
En aquest cas FISIOTERÀPIA LA TROBADA COOP V, reemborsarà íntegrament l’ import
abonat.

RECOMANACIÓ: En cas d’haver de desplaçar-te per a realitzar una formació, suggerim
esperar fins a que es confirme el curs en qüestió. L’organització declina qualsevol
responsabilitat sobre el desplaçament dels alumnes: bitllets, reserves d’hotel, etc.
PLACES:
•

Les places s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripcions fins que no es realitze el
pagament del preu total del curs. En cas d’haver pagat per transferència bancària,
no es confirmarà la matricula fins a rebre el justificant per correu electrònic.

IMATGE
•

Durant el curs FISIOTERÀPIA LA TROBADA COOP V, pot prendre mostres d’imatges
per al posterior ús corporatiu a les xarxes socials o a la web. Les imatges o vídeos
sempre es recullen en el context global de la formació i es donen a conèixer sols

amb finalitats promocionals. Al procedir a la seua matrícula, vostè accepta la seua
recopilació i divulgació. En cas de no desitjar que la seua imatge siga utilitzada per
la
empresa
hauran
d’enviar
un
correu
electrònic
a
info@fisioterapialatrobada@gmail.com i especificar-ho. Si en qualsevol consulta a
les nostres publicacions vostè detecta qualsevol imatge seva que no desitja que
continue publicada, podrà sol·licitar la seva exclusió ficant-se en contacte amb
nosaltres.
CANCELACIONS
•

•
•

•

En cas de renunciar a participar en el curs ja matriculat, si es realitza 45 dies abans
de l’ inici es retornarà l’import de la matricula, descomptant 60€ per despeses
administratives.
Si es realitza entre 45 i 20 dies abans de l’inici es tindrà dret a la devolució del
50%.
Si es realitza amb menys de 20 dies d’antelació a la data d’inici no es retornarà
l’import abonat, amb l’excepció que el participant presente a altre participant per
a cobrir la seva plaça, en aquest cas sols es descomptaran 60€ de despeses
administratives.
Si el participant inscrit no pogués assistir al curs a causa d’una força major
(malaltia pròpia greu, defunció de familiar de primer grau o malaltia greu de
persona depenent de l’interessat) justificada documentalment i una vegada
validada per FISIOTERÀPIA LA TROBADA COOP V el participant podrà aplicar
l’import íntegre pagat.

