Condicions generals de matrícula de la Fundació
UdG: Innovació i Formació (ES448)


Perquè la inscripció sigui efectiva cal haver realitzat el pagament en el termini establert. Les
inscripcions realitzades fora de termini poden estar subjectes a càrrecs addicionals ("Late
Entry fees").



Un cop us haguem matriculat a l’examen i us haguem enviat un correu electrònic amb la
confirmació de la vostra matrícula, no es podrà cancelꞏlar la matrícula, ni retornar els diners.



En cas de necessitar l'adaptació de les proves per necessitats especials "Special
Requirements" caldrà aportar el corresponent certificat o justificant mèdic en el moment de
formalitzar la inscripció.



És responsabilitat del candidat assegurar-se que les dades personals que figuren al justificant
d'inscripció són correctes. Si cal rectificar-les, el candidat ha d'informar a la Fundació UdG:
Innovació i Formació immediatament. No s'acceptarà responsabilitat pels errors en les dades
personals que puguin figurar en títols o certificats ja emesos, i serà d'aplicació la taxa
administrativa addicional estipulada per Cambridge Assessment English per a la seva posterior
rectificació.



El candidat pot solꞏlicitar la devolució de les taxes abonades únicament per raons mèdiques
(caldrà aportar el corresponent justificant o certificat). La Fundació UdG: Innovació i
Formació presentarà
aquesta
documentació
a Cambridge
Assessment
English,
qui determinarà la seva aplicabilitat. Les solꞏlicituds de devolució de les taxes d'examen per
raons diferents de les exposades podran ser aprovades únicament en circumstàncies
excepcionals. La devolució de les taxes es farà en forma de dipòsit per a pròxims exàmens
que el candidat vulgui realitzar en un termini màxim de dos anys.



En cas que no s'arribi al nombre minin de candidats, la Fundació UdG: Innovació i Formació es
reserva el dret d'anulꞏlar l'examen i es compromet a comunicar-ho als candidats inscrits amb
prou antelació, així com a retornar l'import de les taxes abonades.



La no compareixença a l'examen per a la realització de les proves generarà una notificació de
resultats ("Statement of Results") en la qual constarà com a No Presentat ( "Absent") i no
s'emetrà cap altre document.



En cas en què hagi tingut lloc la cancelꞏlació de la inscripció, fins i tot quan no s'hagi produït
una devolució de les taxes abonades, s'esborrarà el registre de dades personals i no s'emetrà
cap notificació de resultats.



Les dates d'exàmens poden estar subjectes a canvis per Cambridge Assessment English.

Termes i condicions del servei d'exàmens de Cambridge English prestats pel centre ES448
Solꞏlicitud de Factura
S'emetrà factura a les persones que, després de pagar la matrícula, ho solꞏlicitin expressament i
que indiquin, en la solꞏlicitud, el seu nom o raó social de l'empresa, CIF/NIF i domicili. L’emissió de
la factura obliga a la Fundació UdG: Innovació i Formació a efectuar la declaració corresponent a
l’administració tributària. Trobareu més informació aquí

