REGALA FORMACIÓ!
REGALA SERVEIS FORMATIUS L’OM!

Condicions i tarifes:
1. El xec regal tindrà una validesa de 6 mesos des del moment de la seva adquisició.
2. En cas que en aquest període no es faci ús del mateix per no disposar de cap activitat
d’interès del/de la beneficiari/a, es prorrogarà automàticament per un període de 6
mesos més. Aquesta situació s’haurà de comunicar a Serveis Formatius L’Om com a molt
tard 15 dies abans de la finalització del primer període, en cas contrari el xec regal
perdrà la seva validesa.
3. Així mateix, en cas de fer-lo servir per a una activitat que finalment sigui anul·lada per
manca de participants, es procedirà igualment a la pròrroga de 6 mesos més per part
de Serveis Formatius L’Om a favor del/de la beneficiari/ària del xec regal.
4. En cas que durant aquest segon període no es faci ús del xec regal pel motiu esmentat
en el punt 2 o d’altres aliens a Serveis Formatius L’Om, el xec regal perdrà la seva
validesa.
5. En cap cas es retornarà l’import del xec regal adquirit.
6. Per tal de fer ús del xec regal, el/la beneficiari/ària s’haurà de posar en contacte amb
Serveis Formatius L’Om i comunicar l’activitat en la que vol participar.
7. Els xecs regals tenen formats de 5, 12 i 20 hores que es poden fer servir en qualsevol
dels formats de les activitats formatives programades per Serveis Formatius L’Om; és a
dir, un xec regal de 5 hores es pot bescanviar per un seminari de 12 hores i/o per un
curs de 20 hores. En aquest cas el/la beneficiari/ària haurà de fer efectiva la diferència
de l’import d’inscripció a l’activitat escollida un cop descomptat el xec regal.
8. Si el xec regal és de més hores que l’activitat en la que es vol participar es farà el
descompte de les hores realitzades i es guardaran la resta per a properes activitats en
les que el/la beneficiari/ària vulgui participar.
9. En qualsevol dels casos es respectaran i mantindran les condicions de validesa i
caducitat del xec regal esmentades a l’inici.
10. Els preus del xec regal varien segons el nombre d’hores:
o

5 hores – 24 €

o

12 hores – 58€

o

20 hores – 95 €

11. Els xec regal no són acumulables.
12. Per a més informació i/o adquirir-ne un només cal que us poseu en contacte amb Serveis
Formatius L’Om per correu electrònic a gestio@serveisformatiuslom.com o per telèfon al
972 100 495 i us n’informarem dels passos a seguir.

