
Solicitud de reserva cursos de iniciación

DADES DE L'ALUMN@

CURS EN EL QUE ES MATRICULA

Curs d'iniciació al Concept Art 

Curs d'iniciació al Modelatge 3D

DADES PARE/MARE/TUT@R
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Código Postal 

Telèfon fixe

Lloc de naixement
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931 762 343

4- CEV es compromet al fet que si l'alumne. per causa de fori;a majar (malaltia incapacitan\). degudament acreditada mitjani;ant certifica\ médic oficial. hagués 

d'abandonar els estudis sense haver-los acabat. podrá repetir-los durant les dues convocatories lectives següents a la finalització del curs escolar i que estará supe

ditada a la disponibilitat de places. horaris lliures i continu·itat de l'oferta formativa de CEV l'alumne haurá de sol-licitar a Matriculació. la repetició d'aquests. sent el 

propi Centre qui assigni la convocatoria i horari de repetició. 

5- Aquells alumnes matriculats que no puguin comeni;ar els seus estudis. per no haver obtingut préviament els requisits d'accés als cursos de formació reglada. 

podran sol-licitar la devolució de l'import integre abonat si el comuniquen al Centre amb. almenys, 30 dies d'antelació a la data d'inici deis seus estudis. Hauran d'apor

tar la seva documentació corresponent per a acreditar la causa. 

6- Mitjani;ant la signatura del contracte. l'alumne accepta que té disponibilitat per estudiar en els horaris en els qua Is s'ha matricula\ durant tot el periode lectiu que 

dura el curs. podent ser diferent l'horori d'un modul respecte a un altre deis quals comprenen els seus estudis. 

7- CEV es compromet a expedir el corresponent certifica\ acreditatiu deis estudis cursats un cap l'alumne hagi finalitzat aquests amb el degut aprofitament i el co

rresponent aprovat deis projectes i una vegada efectual el pagament total deis honoraris del curs. Será responsabilitat de l'alumne sol-licitar el seu Titol o Diploma. 

No podran optar a l'avaluació continua els alumnes que superin el 15% de les faltes d'assisténcia. 

8- CEV retornará l'import integre en cas d'interrupció unilateral de la docencia deis estudis per part del centre. Per al cas deis pagaments ajornats. CEV retornará 

igualment els mateixos als alumnes corresponents. aixi com l'import de l'efectiu cobrat fins avui. Aixi mateix, CEV s'obliga a no executar ni emprendre cap reclamació 

legal contra les possibles devolucions deis efectes anteriorment citats en aquest suposit. CEV es reserva el dret de poder cancel-lar qualsevol curs o assignatura com

plementária aba ns del seu inici del quan el nombre d'alumnes sigui insuficient, en aquest cas reemborsará a l'estudiant l'import integre de les quantitats abonades. 

9- CEV podrá aportarais seus plans d'estudis. en qualsevol moment i al seu criteri. les modificacions necessáries per a mante-nir-los actualitzats. podent ajustar con

tinguts i durada sempre que es respectin i mantinguin les finalitats originals deis programes académics i, fins i tot. es reserva el dret a eliminar algun tipus de material 

d'aquests. 

10- l'alumne accepta les Normes de Conducta de Régim lntern i el Pla de Convivencia del Centre, estant aquestes a la disposició-de qualsevol interessat al Portal de 

l'Alumne i al tauler d'anuncis. El seu incompliment pot comportar l'expulsió immediata de l'alumne. sense dret a reintegroment d'honoraris. 

11- Per motius d'adequació d'instaHacions CEV es reserva el dret a suspendre les classes durant el temps estrictament necessari garontint la seva recuperació. 

12- l'alumne dóna el seu consentiment exprés perqué CEV pugui informar el pagador de la matricula o als seus pares sobre el seu rendiment académic i assisténcia 

a classe. jo sigui a requeriment d'aquests o per iniciativa del CEV 

13- Els treballs de práctiques realitzats en CEV no podran ser utilitzats comercialment per l'alumne. CEV podrá utilitzar aquests treballs (fotografía. dissenys, etc.) per 

a la seva publicita\, indican\ el nom deis autors. 

14- En cas que l'estudiant necessiti un visat per estudiar al CEV. l'escola li envio ria tata la documentació que requerís per fer-ha. un cap rebut el pagament d'almenys 

el 50% de l'import del curs. Si finalment el visat li fos denegat i l'estudiant pogués acredi-tar-lo amb la corresponent carta oficial de denegació. CEV li retornaría la to

talitat d'aquesta matricula - menys les possibles despeses bancáries i de gestió -. excepte en els suposits següents, 

TERMES I CONDICIONS DE LA RESERVA 

El formulari per a la sol·licitud de RESERVA DE PLAÇA s'emplena i envia via web o e-mail, podent a més, contactar amb 
CEV per a tal fi via telefònica o de manera presencial a les nostres instal·lacions. Un cap rebut es confirmarà la prematrícula i 
es donaran les instruccions de pagament que han de seguir-se per convertir la prematrícula en matrícula i fer ferme la reserva 
del curs. 

El pagament mínim que garanteix aquesta reserva és l'entrada de la modalitat de pagament triada per a l'abonament del curs. 
Si hi hagués més d'una, excepte alumnes estrangers que necessitin visat d'estudiant. Aquesta quantitat s'abona com a 
pagament avançat a la resta i serà considerada com a dipòsit de garantia per part de l'estudiant. 
CEV es reserva el dret de cancel·lar la prematrícula o matrícula de qualsevol estudiant que no fes després tots els pagaments 
corresponents o que pogués dur a terme un comportament inadequat en qualsevol circumstància. 

En tots dos casos es perdrà a més el dret de reemborsament. El pagament de l'import dels estudis o la gestió del seu 
finançament haurà de quedar resolt abans dels 15 dies prevists a l'inici de les classes, excepte aquelIs alumnes que es 
matriculin amb posterioritat, que tindran com a data límit els 5 dies següents al de la pre-matri¬cula. L'incompliment d'aquest 
termini pot comportar la no incorporació de l'alumne al grup i convocatòria corresponent. 

TERMES I CONDICIONS DE MATRICULACIÓ
1- L'alumne o pagador es compromet, mitjançant la signatura i lliurament del formulari de matrícula d'inscripció, a abonar el 
total de l'import dels seus estudis d'acord amb els terminis establerts en aquestes condicions i en aquest document, sent la 
forma de pagament independent dels estudis, encara que l'alumne decidís abandonar voluntàriament els estudis sense haver-
los finalitzat o no començar-los sense la comunicació prevista en la clàusula.
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2- En cas de la falta de pagament per l'alumne/pagador d'alguna de les quotes reflectides en la matrícula, ell mateix es compromet 
a pagar les despeses de devolució, demora i reclamació que es poguessin produir o derivar. QUE HI HAURAN DE SER PAGADES 
PER MITJÀ DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA A REQUERIMENT DEL Centre. Si l'alumne/pagador incorre en impagament durant 
dos mesos consecutius, CEV es reserva el dret d'impedir l'accés de l'alumne a les classes o plataforma educativa fins que hagi 
regularitzat la seva situació. Qualsevol canvi de les condicions pactades suposarà l'abonament de les despeses de gestió  
derivades per compte del responsable dels pagaments que, com en el cas d'impagament, seran abonats per transferència 
bancària a requeriment del Centre.
3- Dret de desistiment. En cap cas seran reintegrats cap dels pagaments fets per l'alumne, ni es condonarà cap dels pagaments 
establerts en cas de pagament fraccionat, encara que l'alumne abandonés els seus estudis en alguna fase dels mateixos per 
qualsevol causa o motiu, excepte l'especificat en les clàusules 4a i 7a d'aquests termes i condicions de matriculació. D’acord amb 
el Reial decret legislatiu 1/2007, de l’16 de noviembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels 
Consumidors i Usuaris, s'estableix un termini de desistiment de 14 dies naturals des de la formalització de la matrícula, l'exercici 
del dret de desistiment estarà subjecte al fet que l'alumne comuniqui al Centre, per escrit, la seva voluntat dins del termini 
assenyalat anteriorment, identificant la seva declaració inequívoca de desistir i identificant el seu número de matrícula o dades 
personaIs. Si l'alumne hagués realitzat en la seva integritat o en part l'acció formativa, no serà aplicable tal dret de conformitat a 
l'art. 103, de l'anteriorment citada llei.
4- CEV es compromet al fet que si l'alumne, per causa de força major (malaltia incapacitant), degudament acreditada mitjançant 
certificat mèdic oficial, hagués d'abandonar els estudis sense haver-los acabat, podrà repetir-los durant les dues convocatòries 
lectives següents a la finalització del curs escolar i que estarà supeditada a la disponibilitat de places, horaris lliures i continuïtat de 
l'oferta formativa de CEV. L'alumne haurà de sol·licitar en Matriculació, la repetició d'aquests, sent el mateix Centre qui assigni la 
convocatòria i horari de repetició.
5- Aquells alumnes matriculats que no puguin començar els seus estudis, per no haver obtingut prèviament els requisits d'accés 
als cursos de formació reglada, podran sol·licitar la devolució de l'import íntegre pagat si el comuniquen al Centre amb, almenys, 
30 dies d'antelació a la data d'inici dels seus estudis. Hauran d'aportar la seva documentació corresponent per acreditar la causa.
6- Mitjançant la signatura del contracte, l'alumne accepta que té disponibilitat per estudiar en els horaris en els quals s'ha matriculat 
durant tot el període lectiu que dura el curs, podent ser diferent l'horari d'un mòdul respecte a un altre dels quals comprenen els 
seus estudis.
7- CEV es compromet a expedir el corresponent certificat acreditatiu dels estudis cursats una vegada l'alumne hagi finalitzat 
aquests amb el degut aprofitament i el corresponent aprovat dels projectes i una vegada efectuat el pagament total dels honoraris 
del curs. Serà responsabilitat de l'alumne sol·licitar el seu Títol o Diploma. No podran optar a l'avaluació contínua els alumnes que 
superin el 15% de les faltes d'assistència.
8. CEV retornarà l'import íntegre dels estudis en cas d'interrupció unilateral de la docència dels mateixos per part del centre. En el 
cas dels pagaments ajornats, CEV els retornarà igualment als alumnes corresponents, així com l'import de l'efectiu cobrat fins avui. 
Així mateix, CEV s'obliga a no executar ni emprendre cap reclamació legal contra les possibles devolucions dels efectes 
anteriorment citats en aquest supòsit. CEV es reserva el dret de poder cancel·lar qualsevol curs o assignatura complementària 
abans de l'inici del curs, quan el nombre d'alumnes sigui insuficient, en aquest cas reemborsarà a l'estudiant l'import íntegre de les 
quantitats abonades.
9- CEV podrà aportar als seus plans d'estudis, en qualsevol moment i al seu criteri, les modificacions necessàries per mantenir-los 
actualitzats, podent ajustar continguts i durada sempre que es respectin i mantinguin els fins originals dels programes acadèmics i, 
fins i tot, es reserva el dret a eliminar algun tipus de material dels mateixos.
10- L'alumne accepta les Normes de Conducta de Règim Intern i el Pla de Convivència del Centre, estant aquestes a la disposició 
de qualsevol interessat en el Portal de l'Alumne i en el Tauler d'anuncis. El seu incompliment pot comportar l'expulsió immediata de 
l'alumne, sense dret a reintegrament d'honoraris.
11- Per motius d'adequació d'instal·lacions CEV es reserva el dret a suspendre les classes durant el temps estrictament necessari 
garantint la seva recuperació.
12- L'alumne dona el seu consentiment exprés perquè CEV pugui informar el pagador del curs o als seus pares sobre el seu 
rendiment acadèmic i assistència a classe, sigui a requeriment i iniciativa del CEV.
13- Els treballs de pràctiques realitzats en CEV no podran ser utilitzats comercialment per l'alumne, CEV podrà usar aquests 
treballs (fotografia, dissenys, etc.) per a la seva publicitat, indicant el nom dels autors.
14-curs En cas que l'estudiant necessitarà un visat per a estudiar en CEV l'escola li enviaria tota la documentació que requerís per 
a això, una vegada rebut el pagament d'almenys el 50% de l'import del curs. Si finalment el visat li fos denegat i l'estudiant pogués 
acreditar-lo amb la corresponent carta oficial de denegació, CEV li retornaria la totalitat d'aquesta matrícula, menys les possibles 
despeses bancàries i de gestió, excepte en els supòsits següents:
 - Aportació de documentació falsa, en la pretensió d'aconseguir el visat mitjançant la sol·licitud d'estudiar en CEV.
 - L'estudiant falsifica la carta de denegació del visat; en aquest cas a més s'avisarà a l'Envejada Espanyola perquè li     
sigui revocat el visat     de manera immediata.
 - Si el visat li fos concedit a l'estudiant i aquest desistís de fer el curso posteriorment, pel motiu que fos, les condicions de 
devolució que s'aplicarien a l'estudiant, serien les mateixes que s'apliquen a tots els estudiants que no necessiten visat.
15- L'estudiant ha de tenir en compte, de cara a la seva matriculació, que els cursos d'especialització o nivell avançat pot incloure 
un examen de confirmació de nivell, a discreció del Coordinador/Director d'aquest curs
16- L'alumne, acceptant aquests Termes  i  Condicions  de  Matriculació, també  accepta la  Política de Privacitat Amb  la  
signatura  del  present document, l'alumne autoritza a CEV al fet que les dades proporcionades siguin utilitzats amb la finalitat, en 
la forma i amb les limitacions i  drets que recull la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de  Dades Personals i 
Garantia dels Drets Digitals. Les  dades  proporcionades seran incorporades a un fitxer creat sota responsabilitat de CEV per 
gestionar la relació comercial, podent exercir el seu  dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigent-se a datos@cev.com 
o a CEV, Carrer Gaztambide, 65, 28015, Madrid.
Llegides les Condicions i Termes d'Ús
Declaro, als efectes oportuns, que són certs les dades consignades en el contracte actual. Que la falta de pagament d'un o 
qualsevol dels terminis fixats facultarà a CEV a la seva elecció, per exigir l'abonament immediat de la totalitat del preu o  terminis  
pendents.  Queda  obligat  a  comunicar a CEV qualsevol canvi de domicili mentre no hagi abonat l'import íntegre de la matrícula.
Que per a tot al que derivi de la present operació, amb expressa renúncia del fur que pogués correspondre, totes dues parts se 
sotmeten als Jutjats i Tribunals de Madrid.
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