ESTADES D’ESTIU – Condicions de cancel·lació del viatge
Les condicions de cancel·lació del viatge especifiquen les quantitats reemborsables segons el
cas. L’entitat es reserva el dret de valorar cada cas de manera particular.
Condicions generals de cancel·lació per a les estades d’estiu.
1. Un cop feta la inscripció:


L’import del bitllet d’avió, una vegada estigui contractat, no es retornarà en cap cas.



Es generaran 200 € de despeses de gestió i administració.



La resta de l’import serà retornat.

2. Un cop fet el segon pagament:


Es retornarà l’import de la reserva, excepte les despeses anteriorment mencionades,
més totes aquelles que s’hagin pogut generar en relació a la gestió per part del país
amfitrió i que variaran en funció de la data de cancel·lació.

Un cop iniciada l’estada es retornarà l’import que indiqui l’entitat que acull del país amfitrió.
IDee ofereix la possibilitat de contractar una assegurança de viatge. Aquesta assegurança
garanteix la valoració de cada cas en particular per al retorn de l’import fins a 900 euros. En
cas d’assumptes de força major veure Condicions de l’assegurança.
TRIMESTRE O ANY ESCOLAR A IRLANDA – Condicions de cancel·lació del viatge
Un cop feta la inscripció, la tarifa de cancel·lació serà de 200 € i la resta de l’import serà retornat.
A partir del mes d’abril, la tarifa de cancel·lació serà de 400 €
Més endavant el reemborsament quedarà sotmès a les següents condicions:
Cancel·lació amb un mes d’antelació (per qualsevol motiu, inclosa la impossibilitat d’obtenir un
visat d’estudi). El reemborsament serà complet menys les següents deduccions:


Tarifa de cancel·lació, que equival a 400 €



Dipòsit pagat a l’escola abans del curs (350 euros per a les escoles estatals i la quota
corresponent en cas que l’escola sigui privada).

Cancel·lació amb menys d’un mes d’antelació, es reemborsarà la quantitat restant de les
següents deduccions:


Tarifa de cancel·lació, que equival a 400 €



Dipòsit pagat a l’escola abans del curs (350 euros per a les escoles estatals i la quota
corresponent en cas que l’escola sigui privada).



Totes les quotes que s’hagin pagat a l’escola.

Un cop iniciat el curs no es realitzarà cap reemborsament, excepte en casos especials.
IDee recomana contractar una assegurança de viatge, un cop feta la inscripció, que garanteix
que en cas de baixa per malaltia es pugui reintegrar l’import fins a 900 €, sempre i quan el viatge
no s’hagi iniciat.
PRÀCTIQUES EN EMPRESA – Condicions de cancel·lació del viatge
Un cop feta la inscripció, es retornarà l’import que s’hagi abonat, excepte 400 euros en concepte
de gestió i administració. En cas que s’hagin tramitat els vols, l’import d’aquests no es retornarà.

