
Edificio ETS Enxeñaría

Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n

15782 Santiago de Compostela - A Coruña

Tfno.: (+34) 981 969 354

info@cpetig.org - http://www.cpetig.org

INSCRICIÓN CURSO DE DESENVOLVEMENTO EN ANDROID

Santiago de Compostela, días 1, 2, 8 e 9 de marzo de 2013

DNI:

Nome:

Apelidos:

Teléfono:

Correo electrónico:

Tipo de matrícula:

Prazos de inscrición:

Colexiados / Precolexiados / Compromiso colexiación(1) Outras solicitudes

do 25/1/2013 ao 25/2/2013 do 1/2/2013 ao 25/2/2013

Número de prazas: O número de prazas dispoñibles é de 25, adxudicándose por orde de inscrición.

Prezos:

Colexiados en condición de 

desemprego

Colexiados / Precolexiados / 

Compromiso colexiación(1)

Estudantes Informática 

UDC/USC/UVIGO
Ordinaria

45€ 90€ 250€ 500€

Documentación necesaria:

• Formulario de inscrición. Deberase enviar por correo electrónico a cursomobilidade@cpetig.org co asunto 
INSCRICIÓN CURSO ANDROID ou por fax ao número 981 937 831.

• Xustificante bancario do abono da matrícula. O pago da matrícula deberá realizarse na conta corrente do 
CPETIG en NovaGalicia Banco nº 2080 / 1003 / 22 / 3040021451.

• No caso de ser beneficiario da matrícula reducida de estudante deberase enviar documento xustificativo da 
condición de estudante de Informática dunha das universidades (UDC, USC, UVIGO).

• (1) No caso de compromiso de colexiación ou precolexiación terán ata a o momento do comenzo do curso 
para entregar a documentación de colexiación, que se detalla no apartado “Coléxiate” da web do Colexio. 
A compulsa da documentación poderá facerse por membros da XG no momento da entrega (lembrar levar 
orixinal e copia). De non facelo, pódeselle negar a entrada ao curso.

• (1) O compromiso de colexiación implica o cumprimento das obrigas de alta, ver detalle na web cpetig.org.

Para máis información, dirixirse a cursomobilidade@cpetig.org ou ao teléfono 981 937 832.

Renuncia: Si renuncia ata 7 días naturais antes da súa realización, devolverase o 100% do importe da matrícula. Si renuncia 
entre 3 e 6 días naturais, devolverase o 50% do importe da matrícula. Si renuncia faltando menos de 3 días naturais, non se  
devolverá do importe da matrícula. A non asistencia ao curso, sen renuncia previa, nin causa documentalmente xustificada,  
implicará que non sexa admitido en ningunha outra actividade do CPETIG durante un ano.

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos persoais  

obtidos mediante a cumprimentación deste documento, van ser incorporados para o seu tratamento nun ficheiro automatizado. Asimesmo, se lle  

informa que a recollida e tratamento de ditos datos teñen como finalidade xestiona-las persoas participantes en accións formativas organizadas  

polo CPETIG. Se o desexa, pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, previstos pola Lei, dirixíndose por escrito  

ao CPETIG, Edificio ETS de Enxeñaria, rúa Lope Gómez de Marzoa s/n, 15782 Santiago de Compostela, A Coruña.

Os Colexiados deben INSCRIBIRSE NA WEB do CPETIG
http://www.cpetig.org/cursoandroid/
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