
 

 

                                 
 

Indicacions i condicions d’inscripcions  
 
•L’Escola d’Estiu del Voluntariat 2015 s’adreça a membres d’entitats sense 
ànim de lucre; els cursos d’iniciació al voluntariat i altres formacions inicials 
estan oberts a tota la ciutadania.  
•Per participar-hi cal ser més gran de 18 anys, si bé als cursos d’iniciació al 
voluntariat es permet la inscripció de més grans  
de 16 anys.  
•Totes les formacions d’aquest programa no tenen cost de  
matrícula.  
•Les escoles responsables de la formació no consideraran en ferm cap 
inscripció que no tingui totes les dades que se sol·licitin.  
•El màxim de places disponibles és d’entre 25 i 30, i s’adjudicaran per rigorós 
ordre d’inscripció. Qualsevol canvi en el lloc de realització del curs o taller, 
respecte al que figura en el programa, serà comunicat als alumnes per 
l’escola/entitat responsable.  
•L’organització de l’EEV’15 es reserva el dret de suspendre qualsevol formació 
que tingui un nombre d’alumnes inscrits inferior a 15.  
•L’aprofitament de la formació dóna dret a l’alumne/a a rebre un diploma 
acreditatiu de la formació.  
•Aquesta activitat és finançada amb fons públics. Us demanem un compromís 
responsable; si us hi heu inscrit i no podeu assistir-hi, comuniqueu la baixa amb 
suficient anticipació perquè pugui ser coberta.  
•Les inscripcions comencen el 8 de juny de 2015  
 
 

Data límit d’inscripcions  
 
•Per als cursos dels dies 3 i 4 de juliol i els tallers dels dies 2 juliol, la data límit 
d’inscripció és el 21 de juny.  
•Per als cursos dels dies 18 i 19 de setembre i els tallers del dia 17 de 
setembre, la data límit d’inscripció és el 23 de juliol.  
•Per als cursos en línia, la data límit es pot consultar a cada curs.  
•Per als cursos presencials del PFVC la data límit es pot consultar a cada curs.  
 
Si l’adreça d’inscripció al curs us dóna errors, contacteu amb l’escola 
responsable del curs. 


