11è Simposi Mundial de Música Coral
Barcelona, del 22 al 29 de juliol del 2017

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ PER MEMBRES DE
CORALS DE LA FCEC

Moltes gràcies pel teu interès en participar a l’11è Simposi Mundial de Música Coral de
Barcelona ! Totes les inscripcions es gestionaran per l’organització del WSCM11 des de l’oficina
de la FCEC a Barcelona.
Els membres de la FCEC només podreu fer la inscripció a través del formulari que trobareu al final
d’aquest document.
Caldrà enviar un certificat de la teva coral que digui que n’ets membre, (la Coral ha de ser
membre de la FCEC).
Després de realitzar la teva inscripció rebràs un correu electrònic de confirmació i instruccions
per fer el pagament.
Per a totes les gestions i possibles dubtes, contacta amb nosaltres a través del mail:
wscm11@fcec.cat

TERMINIS I OPCIONS D’INSCRIPCIÓ
Et pots inscriure per tot el Simposi (22 a 29 de juliol), o bé per una meitat, la primera (22 a 25 de
juliol) o la segona (26 a 29 de juliol). No s’admeten inscripcions d’un, dos o tres dies.
Modalitats d’inscripció:

Períodes que pots escollir:
a) WSCM11 complet (22-29 juliol, 2017)
b) Primera meitat (22-25 juliol, 2017)
c) Segona meitat (26-29 juliol, 2017).

Participant individual

Preus i modalitats d’inscripció per participants de la FCEC:

Modalitat

Participant
individual

Període

Inscripció i
Inscripció i
pagament
pagament preanticipat realitzat Preus a partir de
anticipat realitzat entre l’1 d’octubre l’1 de gener del
abans de l’1
i el 31 de
2017
d’octubre del 2016 - desembre del
€2016-€-

Simposi sencer

300

300

350

Mig Simposi

180

180

230

Suplement per masterclass actiu: 50 € (es pagarà quan es confirmi la plaça d’alumne actiu)

QUÈ INCLOU LA INSCRIPCIÓ AL WSCM11:
•
•
•

La participació al programa del Simposi (36 conferències i seminaris i més de 25
presentacions...)
Master Classes (participació com a alumne actiu limitat participants seleccionats)
Accés a l’exposició

•
•
•

Accés a tots els concerts del WSCM11(11 concerts oficials a més de concerts externs
arreu de la ciutat)
El llibre de cant comú
El llibre/programa

IMPORTANT:
L’organització del WSCM11 farà tot el possible perquè el Simposi es desenvolupi segons el
programa previst. L’organització es reserva el dret de poder modificar -per forces majors- algun
possible horari o canvi en el programa. Aquests possibles canvis no donen dret a una possible
reducció dels preus d’inscripció.
El programa definitiu amb els cors, dies i horaris de concerts i conferencies es podran consultar al
web. Un cop formalitzada la inscripció, i quan aquesta informació estigui disponible, s’haurà de
fer la tria de les conferències a les que es vulgui participar.

PAGAMENT
Un cop rebem la vostra sol·licitud, rebreu la confirmació i les instruccions per poder fer el
pagament. El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària i en €, i amb les
despeses bancàries incloses.

CANCELACIONS I DEVOLUCIONS
En el cas d’haver de cancel·lar la teva inscripció, si us plau notifica-ho el més aviat possible a
l’organització enviant un mail a wscm11@fcec.cat, facilitant les teves dades d’inscripció i de
pagament per fer la comprovació i procedirem al possible reemborsament segons sigui el cas:
a) Cancel·lació abans del 31/12/2016, es retornarà el 100% de l’import de la inscripció.
b) Cancel·lació fins all 31/5/2017, es retornarà el 70% de l’import de la inscripció.
c) Cancel·lació després del 1/6/2017, no es retornarà cap import.
Un cop iniciat el WSCM11 el 22 de juliol del 2017, les polítiques de cancel·lació queden extingides
i no s’efectuarà cap reemborsament ni devolució per no assistència, retards, cancel·lacions,
retards de transport o per problemes externs que impedeixin assistir al Simposi. Tampoc es
retornarà cap import per la no assistència als actes i concerts.
L’organització no es fa responsable de les despeses personals dels participants no incloses en les
condicions anteriors.
L’organització no es farà càrrec dels objectes malmesos o extraviats, i per tant recomanem
contractar una assegurança de viatge.

ALLOTJAMENT
Ni l’allotjament ni la manutenció, estan inclosos en el preu d’inscripció i no és responsabilitat dels
organitzadors del WSCM11.
Inscripció WSCM11
Adreça : FCEC, Via Laietana 54, 2n, despatx 213. E- 08003- Barcelona
Email : wscm11@fcec.cat

ENLLAÇ AL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
http://www.wscm11.cat/#!blank-23/lq8ig

