CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

Les pàgines que acompanyen aquest lliurament inclouen informació corresponent a la sol.licitud de reserva d’entrades.
És important comunicar les dades definitives de cada sessió seleccionada als/a les mestres implicats perquè puguin planificar
la sortida i desenvolupar les activitats incloses en els MATERIALS DIDÀCTICS, elaborats especialment per treballar l’obra i que
poden descarregar-se gratuïtament des de la nostra web www.recursosweb.com.

FORMA DE PAGAMENT
COM
• A través de rebuts domiciliats al compte bancari que ens indiquin (1).
• A través d’ingrés al compte bancari de Recursos Educativos, S.L. (2).
QUAN
• Un primer pagament en concepte de RESERVA, de 3 Euros per plaça contractada al formalitzar la seva comanda, mitjançant
la forma de pagament escollida i en la data indicada en aquesta sol.licitud.
L’import corresponent a les reserves no utilitzades NO ES DESCOMPTARÀ O REINTEGRARÀ EN CAP CAS.
• La RESTA de l’import, fins a completar el preu total per plaça, s’abonarà en funció del sistema de pagament escollit:
(1) DOMICILIACIÓ AL COMPTE BANCARI DEL CENTRE: la resta es domiciliarà al compte bancari 3 DIES DESPRÉS de la data de
representació, pel total de la resta d’alumnes que finalment hagin assistit al teatre.
(2) PAGAMENTS EFECTUATS MITJANÇANT INGRÉS AL COMPTE DE RECURSOS EDUCATIVOS, S.L.: s’haurà de realitzar l’ingrés
un mínim de 15 DIES ABANS de la data de representació pel total de la resta d’alumnes previstos en la data de pagament. Un
cop realitzat l’ingrés, de produïr-se alguna variació en el nombre d’entrades, no es realitzarà cap devolució.
Un cop efectuats els ingressos corresponents a la reserva i a la resta, hauran de fer-nos arribar una còpia del resguard de
l’ingrés facilitat pel banc per fax o per correu electrònic, fent-hi constar el nombre de servei (indicat a la reserva d’entrades).

CANVIS I ANUL.LACIONS
Qualsevol possible increment en el nombre de places estarà condicionat per l’aforament disponible i en qualsevol cas s’haurà
de comunicar a Recursos per escrit i amb antelació suficient, o bé a través de la web www.recursosweb.com.
Recursos es reserva la potestat de canviar o anul.lar les dates de representacions. Davant de qualsevol variació o anul.lació
provocada per Recursos en les condicions de l’activitat contractada, el centre podrà acceptar la modificació proposada o
anul.lar la seva assistència. En aquest cas, Recursos procedirà a la devolució al centre de tots els imports abonats fins el moment
que corresponguin a l’activitat modificada o anul.lada.
La no presentació de part o de la totalitat del grup a la funció per motius aliens a Recursos, NO eximeix del pagament íntegre
de les entrades reservades en el cas de que el pagament es realitzi per ingrés al compte de Recursos Educativos, S.L.

MOLT IMPORTANT
Recordin arribar al teatre amb un mínim de 15 minuts d’antelació respecte l’hora programada d’inici de la funció per evitar
retards.
Un cop iniciada la representació, el centre no podrà accedir a la sala, considerant-se el grup no presentat.
La durada de totes les activitats programades per Recursos oscil.la entre 50 i 60 minuts.

Pujades, 454 • Planta 6ª 2ª • 08019 Barcelona • Tel. 93 142 59 90 • www.recursosweb.com • info@recursosweb.com

