
Nom i cognoms

Sol·licitud d'inscripció Programmes AWAY

Data de naixement  Sexe (h/d)

Adreça / domicili

Codi postalProvíncia actual

Mòbil de l’estudiant Telèfon casa

E-mail pares

Data

E-mail estudiant 

Dades de l’estudiant

Nom de l’escola

Dades de l’escola

Tipus de curs

Data final del curs Durada del curs

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

Curs contractat (Omplir pel comercial)

Tens algun tipus de malaltia i/o al·lèrgia? Especificar-ho* 

Segueixes algun tipus de tractament i/o dieta? Quina?* 

Altra informació (fòbies, pors, dietes alimentícies especials...*

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 l’escola contractant.

Població

D.N.I estudiant

Passaport

Caducitat
D.N.I.

Caducitat
Passaport

/ /

/ /

Principiant Elemental Intermedi AvançatSelecciona el teu nivell actual d’idioma

Centre

Data d’inici del curs

Preferència de compartir família amb

Firma del participant o representant 
legal (si el client és menor d'edat)
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