
Referències Personals:
Primer cognom   Segon cognom  Nom  

Lloc de naixement   Data de naixement   /  /   Edat      Noi    Noia 

Domicili actual (Carrer, núm. i pis)  Telf. casa 

Població   Província   Codi Postal 

Nom i cognoms de la mare   D.N.I.  

Mòbil mare  Correu electrònic mare  

Nom i cognoms del pare   D.N.I.   

Mòbil pare   Correu electrònic pare 

Dades mèdiques i observacions: 
Té algun tipus de malaltia o al·lèrgia?   No  Sí  Especificar 

Està prenent alguna medicació o realitzant algun tractament o dieta? No  Sí  Especificar 
Altres observacions, cures o precaucions que vulgui formular sobre el seu caràcter, costums, etc. (s’adjuntarà una fitxa mèdica completa en 
la propera documentació a rebre): 

Qualsevol tipus de trastorn o incidència física o psíquica, així com el seu historial i tractament, ha de ser notificat per escrit a ENGLISH SUMMER S.A. De la mateixa manera, ha de ser notifi-
cat per escrit qualsevol altra circumstància del participant que pugui afectar el desenvolupament del programa. 

Com va conèixer els nostres cursos? 

Amics    Internet   Delegats/Acadèmies    Altres  

Referències acadèmiques:

Nom del col·legi actual  Població   Curs escolar   

Assisteix a una acadèmia d’idiomes? Sí  No       Nivell de l’idioma:   Principiant      Elemental      Intermedi     Avançat 

Té algun títol oficial de Cambridge?  Starters     Movers     Flyers     KET     PET     FCE     CAE 

Forma de pagament:
 Transferència al comptat al nostre compte IBAN ES70-0182-1238-6700-1150-2348. Aconsegueix un 10% de descompte abans l’1 de març!
 Transferència al nostre compte IBAN ES70-0182-1238-6700-1150-2348. Primer reserva, i la resta 30 dies abans del curs. 
 Domiciliació bancària al comptat. Aconsegueix un 10% de descompte abans l’1 de març!  
 Domiciliació bancària en 5 rebuts mensuals + 1 reserva. Només matriculats abans de l’1 de març. 
 Domiciliació bancària en 2 rebuts. Primer reserva, i la resta 30 dies abans del curs.  

En cas de triar domiciliació bancària indicar compte. Autoritzo English Summer S.A. a carregar els rebuts en el compte les dades del qual 
s’indiquen a continuació:

Titular compte   NIF     IBAN - - - - -

Titular factura  NIF per factura 

Declaro haver llegit i acceptat les condicions generals i autoritzacions que apareixen al vers i revers d’aquest full. (Completar nom, data i 

signatura del tutor legal, mare o pare).  Signatura
Nom complet   

D.N.I.   Data   

Aquesta sol·licitud no serà vàlida si no va signada pel tutor legal.

Ús administratiu

C. Sant Francesc, 4. 43003. Tarragona.
 902 15 30 49     977 23 45 19  
 reservas@englishsummer.com 
 www.englishsummer.com

Sol·licitud d’inscripció - Campaments d’Estiu 

Dades del curs:

Dates (Ex.: 05-18 agost) Centre (Ex.: Poblet) Tipus de curs (Ex.: Dansa)

1ª Opció de curs escollit 

2ª Opció de curs escollit 

Voleu allotjar-vos amb algun germà o amic a l’habitació? Indicar nom i cognoms (s’intentarà en la mesura del possible).

Desitjo rebre tota la informació en format digital per col·laborar amb la conservació del medi ambient:  No    Sí 

Desitjo rebre tota la informació en:  Castellà     Català 

 

Estalvia temps  

INSCRIU-TE  

ONLINE!



Condicions generals dels Programes d’ENGLISH SUMMER S.A. per 2018.

1. Vinculació al Fullet. A l’efecte de les presents 
Condicions Generals, el Fullet de l’any en curs, és 
el document informatiu al qual s’incorporen les. El 
Fullet inclou informació sobre els Programes de 
Cursos d’idiomes, i Programes d’activitats, la du-
rada i calendari, característiques de l’allotjament, 
activitats, preus, i en general, la informació neces-
sària i adequada sobre les característiques dels 
diferents Programes. La informació continguda en 
el fullet és vinculant per a English Summer S.A. 
llevat que hi concorrin alguna de les següents cir-
cumstàncies: 
- Que els canvis d’aquesta informació s’hagin 
comunicat per escrit al participant o el seu repre-
sentant legal (en endavant: el participant) abans 
de la data de celebració del contracte, i aquesta 
possibilitat hagi estat objecte d’expressa menció 
en el fullet. 
- Que es produeixin posteriorment modificacions 
acordades expressament, i, per escrit, entre les 
parts contractants. 
- Que es produeixi un cas de força major. 
2. Dades Generals. L’empresa responsable de 
l’oferta dels Programes en el fullet és: English 
Summer S.A., domiciliada a l’Espluga de Francolí 
(Tarragona), carretera de les Masies km. 2, CP: 
43440, i amb CIF: A43091388.
3. Regulació jurídica aplicable al contracte i 
acceptació de les condicions generals. Les 
presents Condicions Generals. estan subjectes 
a quant resulti d’aplicació del R.D.L. 1/2007 de 
16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei General per a la Defensa de Consumi-
dors i Usuaris, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, so-
bre les Condicions Generals de la contractació, 
la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la 
Societat de la Informació i de Comerç Electrò-
nic, i el Codi Civil. Les presents Condicions Ge-
nerals s’incorporaran, signades per les parts 
contractants, a tots els contractes del Programa 
d’English Summer S.A., l’objecte del qual siguin 
els Programes continguts en el catàleg, i obliguen 
a les parts, juntament amb les condicions particu-
lars que es pactin i les que es poguessin establir 
per a cada programa. A efectes de la llei 1/2007, 
el participant, o el seu representant legal actuen 
com Consumidor o Usuari final. 
4. Serveis que s’inclouen. A cada un dels Pro-
grames s’especifica el centre, la durada, el calen-
dari, les característiques del Programa i activitats, 
així com el preu, indicant la inclusió dels diferents 
serveis que el componen. Aquests són:
- Allotjament en règim de pensió completa, excep-
te per als Participants del Programa “Day Camp” 
sense allotjament, que només inclou la seva ma-
nutenció fins a l’hora contractada. 
- En els Programes acadèmics, segons idioma, 
horari i calendari indicat, s’inclouen les classes, 
les seves tutories, i l’assistència per part de pro-
fessors. En els Programes d’activitat o mixtes, 
s’inclou l’assistència per part de monitors espe-
cialitzats en l’activitat indicada. 
- En cas de Programes acadèmics, s’inclou el ma-
terial d’ensenyament necessari per a cada pro-
grama i nivell. A la resta de Programes quedarà 
indicat el material necessari. 
- Control i tutoria per part de monitors. Activitats 
segons horari i calendari indicat. 
- Informe personal complet (acadèmic, convivèn-
cia, salut, etc.) i certificat d’assistència. 
- 2 samarretes per cada participant. Trofeus i di-
plomes segons resultats. 
- Servei de bugaderia segons calendari (excepte 
en els Programes “Day Camp” sense allotjament). 
- Assegurança d’accidents i Responsabilitat Civil 
per a tots els participants. 
- L’IVA està inclòs en tots els preus. 
- Les despeses de gestió (100 euros) estan 
inclosos en el preu de tots els programes.  
Serveis que NO s’inclouen: 
- Les despeses personals durant l’estada. 
- Les excursions i activitats indicades com a op-
cionals (excepte ofertes especials en les quals 
aquests serveis s’ofereixen explícitament).
- Els serveis de transport des d’altres poblacions, 
aeroports, ports o estacions, que es facturaran 
a part (excepte ofertes especials en les quals 
aquests serveis s’ofereixen explícitament). 
- L’assegurança mèdica i els medicaments 
particulars. 
5. Condicions d’inscripció. La sol·licitud d’una 
inscripció en qualsevol dels Programes oferts per 
English Summer S.A., bé personalment, o bé a 
través d’una tercera persona (delegat, agència, 
familiar, amic, etc), fins i tot en línia, no implica 
l’acceptació a priori de la matrícula. Les reserves de 
plaça s’entendran com a pre-inscripcions a l’espera 
de confirmació definitiva de matrícula. Perquè un 
participant quedi definitivament matriculat, cal que 
es compleixin tres condicions: (1) Haver emplenat 
i signat el full d’inscripció on figuren les Condicions 
Generals de matrícula, o bé haver acceptat les 
mateixes en la inscripció en línia, (2) haver pagat 
l’import de la reserva, o sol·licitat la domiciliació 
bancària, i (3) haver rebut una còpia escrita de 
l’acceptació de matrícula, per part d’English Sum-
mer S.A. on es confirma la plaça. La resposta línia 
automàtica només és una confirmació del tràmit 
per servei. No és la matrícula definitiva. Les inscrip-
cions són personals i intransferibles. Cadascun dels 
Programes oferts per English Summer S.A. té un 
nombre limitat de places. En cas de no tenir places 
disponibles en el Programa sol·licitat, s’oferirà un 
altre programa o centre. I si no fos possible, que-

darà en llista d’espera per al sol·licitat inicialment. 
La matrícula del Programa es considera indepen-
dent de la forma de pagament triada. No obstant 
això, podrà ser anul·lada si abans de començar el 
Programa no s’hagués pagat la totalitat del preu 
acordat en l’escrit d’acceptació de matrícula. En 
el Fullet s’indica per a cada programa, l’import que 
s’ha d’abonar en concepte de reserva. Aquesta 
quantitat, lliurada a compte, es descomptarà del 
preu total del programa. L’abonament de la reserva 
de plaça es considera en concepte de pagament a 
compte de les despeses inicials de tramitació. Les 
formes de pagament i venciment es troben detalla-
des en el fullet.
6. Cancel·lació, no presentació i/o abandona-
ment del Programa per part del participant. En 
el cas que un participant decidís cancel·lar el Pro-
grama contractat, haurà de notificar-ho per escrit 
a English Summer S.A. El participant tindrà dret 
a la devolució de les quantitats que hagués pagat 
a English Summer S.A. No obstant, el participant 
haurà d’abonar a English Summer S.A. la quanti-
tat corresponent als danys que s’hagin ocasionat 
que són les despeses de gestió, i si n’hi ha les 
d’anul·lació. Aquestes penalitzacions no operaran 
en el cas que la cancel·lació, per part del parti-
cipant, es degui a motius de força major. Per tal 
d’informar al participant de l’import de les despe-
ses que ha de satisfer a l’empresa English Summer 
S.A., en el cas que cancel·li el Programa, sense que 
hi hagi causa de força major, aquestes despeses 
ascendiran a les següents quantitats: 15% del preu 
del Programa si la cancel·lació es produeix entre 
30 i 15 dies de la data d’inici del Programa, 25% 
del preu del Programa si la cancel·lació es produeix 
entre 14 i 6 dies de la data d’inici del Programa, i 
100% del preu del Programa si la cancel·lació es 
produeix dins dels 5 dies anteriors a la data d’inici 
del Programa. En cas de no presentació del Parti-
cipant en la data prevista d’inici del Programa con-
tractat, les despeses seran del 100% del preu del 
Programa. Les despeses de gestió de 100 euros, 
hauran de ser abonades a English Summer S.A. en 
tot cas i, de la mateixa manera, no seran objecte de 
devolució en cap supòsit, excepte si es contracta 
l’assegurança de cancel·lació. El Participant no tin-
drà dret a cap reemborsament quan un cop iniciat 
el Programa, l’abandoni per voluntat pròpia, dels 
seus pares o dels seus representants legals, o bé 
per motiu d’expulsió del Programa.L’import del bitllet 
o altres transports que English Summer S.A. tramita 
per als seus clients a través d’Agències de Viatges, 
no s’inclou com a part del Programa a l’efecte de 
cancel·lacions, ja que les condicions són diferents 
segons el majorista, la companyia aèria, el tipus 
de tarifa, etc., de manera que seran d’aplicació les 
condicions de cancel·lació que regeixin en cada cas 
particular. La suma de serveis inclosos en el preu 
del Programa es considera com un Programa com-
plet o paquet únic indivisible; i ja que són ofertades 
al conjunt de participants, no es podran descomptar 
per separat, tot i que un participant decideixi final-
ment no participar en alguna activitat o voluntària-
ment decideixi renunciar al Programa.
7. Alteracions i incidències del Programa. 
English Summer S.A. es compromet a facilitar als 
participants la totalitat dels serveis contractats con-
tinguts en el Programa, amb les condicions i carac-
terístiques estipulades. No obstant això, s’han de 
tenir en compte les següents consideracions: 
a) En el supòsit que, abans de l’inici del Pro-
grama, English Summer S.A. es vegi obligada a 
modificar de manera significativa, algun element 
essencial del contracte, inclòs el preu, haurà de 
posar immediatament en coneixement del partici-
pant. Aquest podrà optar per resoldre el contracte, 
o bé acceptar una modificació en el contracte. En 
aquest últim supòsit, English Summer S.A. preci-
sarà les modificacions introduïdes, i la seva reper-
cussió en el preu del programa. 
b) El participant haurà de comunicar la decisió 
que adopti a la major brevetat, i, en qualsevol cas, 
dins dels tres dies següents a què li sigui notifica-
da la modificació del Programa. En el cas que el 
participant no notifiqui la seva decisió a English 
Summer S.A. en el termini de tres dies, s’entendrà 
que opta per la resolució del Programa.
c) En el cas que English Summer S.A. es veiés 
obligada a cancel·lar algun dels seus Programes 
per causes no imputables al participant, o bé en 
el cas que el participant opti per resoldre el con-
tracte a l’empara del que preveuen els apartats a) 
o b), English Summer S.A. oferirà al participant un 
Programa alternatiu d’igual o superior qualitat, o bé 
reemborsarà al participant la totalitat de les quanti-
tats que hagués abonat pel Programa. En aquests 
supòsits, a més, English Summer S.A. haurà 
d’indemnitzar al participant per l’incompliment del 
contracte, els danys i perjudicis ocasionats que 
ascendiran a les següents quantitats: 15% del preu 
del Programa si la cancel·lació es produeix entre els 
30 i 15 dies abans de la data d’inici del Programa, 
25% del preu del Programa si la cancel·lació es pro-
dueix entre 14 i 6 dies abans de l’inici del Programa, 
i 100% del preu del Programa si la cancel·lació es 
produeix dins dels 5 dies anteriors a la data d’inici 
del Programa. 
d) No hi ha obligació per part d’English Sum-
mer S.A. d’indemnitzar al participant quan la 
cancel·lació del Programa es degui a motius de 
força major.
e) Tampoc existirà obligació per part d’English 
Summer S.A. d’indemnitzar al participant en el 
cas que la cancel·lació del Programa es produeixi 

per no arribar al nombre mínim de 15 persones 
requerides per a l’efectiva realització del mateix. 
En aquests casos, English Summer S.A. notifi-
carà per escrit al participant, amb un mínim de 
quinze dies d’antelació a la data d’inici del Pro-
grama, que no s’ha assolit el nombre mínim de 
participants i que, per tant, el Programa ha estat 
anul·lat. En aquest supòsit, el participant tindrà 
dret al reemborsament de totes les quantitats que 
hagués abonat pel Programa. 
8. Admissió i inici del Programa. L’inici del Pro-
grama s’estableix a partir del dia indicat en la ma-
trícula i un cop es formalitza l’admissió al centre, 
on els familiars hauran de fer entrega de la do-
cumentació necessària, moment en què English 
Summer S.A. es fa càrrec del participant. En cas 
de trasllats, serà des del moment en què el per-
sonal acreditat d’English Summer S.A. reculli al 
participant per a ser traslladat al centre de desti-
nació. English Summer S.A. es reserva el dret de 
no admetre als participants que no es trobin en 
possessió de la documentació necessària. Aques-
ta és: la fitxa mèdica personal, la targeta sanitària, 
les autoritzacions pertinents del seu tutor legal i el 
justificant de pagament de l’import pendent del pro-
grama. La inexactitud, ocultació o falta de dades i 
circumstàncies personals del participant podrà ser 
motiu d’anul·lació de matrícula per part d’English 
Summer S.A. En cas de malaltia infectocontagiosa, 
English Summer S.A., es reserva el dret de no ad-
metre al participant en el Programa.En el cas que 
no hagi estat pagat l’import pendent del Programa 
en el termini establert, English Summer S.A. podrà 
cancel·lar el mateix, entenent-se a tots els seus 
efectes que el participant ha renunciat al Programa. 
En el cas de sol·licitar el servei opcional de tras-
llat des de o fins a l’aeroport, estació o població, 
s’haurà de notificar amb el temps suficient, lliurant 
els documents pertinents. Aquests són: bitllets per 
viatjar, documents d’identitat, autorització per via-
tjar, etc. English Summer S.A. no es farà càrrec de 
les despeses que es produeixin per la manca de 
documentació necessària (anul·lacions, compra de 
nous bitllets d’avió i altres gestions).En aquests ca-
sos de trasllats, així com en les seves sortides op-
cionals, English Summer S.A. només actua com a 
mediador davant les companyies de transport i de 
serveis, de manera que no pot responsabilitzar-se 
dels possibles retards, cancel·lacions, alteracions, 
accidents o pèrdues d’equipatges.
9. Normes d’obligat compliment durant el 
desenvolupament del Programa. El participant 
es compromet a respectar les normes relatives 
als horaris, obligació d’assistència a classe, o a 
l’activitat contractada, normes de conducta i con-
vivència amb professors i companys; així com el 
compliment de normes de caràcter general, pro-
hibicions de possessió i consum de tabac, alco-
hol i drogues, etc. English Summer S.A. lliurarà 
al participant una còpia de les Normes aplicables 
en els diferents centres. 
10. Possibles Expulsions. En el supòsit 
d’incompliment per part del participant de les nor-
mes del centre en què es desenvolupa el Progra-
ma, faltes de disciplina, consum d’alcohol per me-
nors, o drogues, el participant podrà ser expulsat 
del Programa. En aquest cas, el participant o els 
seus representants legals hauran d’assumir les 
despeses originades per la seva tornada al seu 
domicili: despeses d’anul·lació, viatge de tornada, 
indemnitzacions pels danys i perjudicis a tercers 
i aquells que l’organització English Summer S.A. 
es veiés obligada a realitzar com a conseqüèn-
cia de les actuacions del participant, al marge 
de qualsevol altra responsabilitat deguda al dol o 
negligència del participant. 
11. Reclamacions. Les diferències i/o reclama-
cions que, segons el parer del participant, sorgei-
xin durant el desenvolupament del Programa con-
tractat, hauran de ser posades en coneixement 
d’English Summer S.A., amb la finalitat d’oferir 
una solució satisfactòria amb caràcter immediat. 
En el cas que la solució proposada no sigui satis-
factòria per al participant, aquest disposarà d’un 
termini d’un mes per presentar una reclamació 
per escrit davant d’English Summer S.A. Aquesta, 
després de demanar la documentació pertinent, 
disposaria, al seu torn, d’un termini d’un mes per 
respondre a la reclamació plantejada pel partici-
pant. Si la solució proposada per English Summer 
S.A. tampoc fos satisfactòria, el consumidor po-
drà entaular les accions corresponents. 
12. Assegurances. En compliment de la legis-
lació actual, English Summer S.A. té subscri-
ta sengles pòlisses de Responsabilitat Civil i 
d’accidents amb l’asseguradora AXA. Un exem-
plar d’aquestes pòlisses està a disposició de 
qualsevol interessat. English Summer S.A. no 
respon de pèrdues o extraviaments de béns del 
participant que no hagin estat posats sota custò-
dia de l’organització mitjançant justificant. 
13. Organització tècnica dels viatges. En cas 
de sol·licitar el servei de tramitació de bitllets 
d’avió o altres transports complementaris al Pro-
grama, l’organització tècnica és realitzada per 
English Summer S.A. amb codi d’agència de viat-
ges GC003830.
14. Utilització de la imatge dels participants. 
D’acord amb el que estableix la llei 1/1982 de 5 
de maig, de Protecció Civil del dret a l’honor, a 
la intimitat personal i familiar i a la pròpia imat-
ge, en signar aquestes condicions generals, el 
participant o el seu representant legal, autorit-
zen expressament a English Summer S.A. per a 

la possible captació i posterior tractament de la 
seva imatge en relació a les activitats realitzades 
durant el Programa, amb la finalitat de poder-la 
incloure en la pàgina web (www.englishsummer.
com), accions publicitàries i/o xarxes socials 
gestionades per la nostra Entitat i/o en qualsevol 
altra divulgativa o comercial que puguem iniciar 
en un futur. El participant i/o el seu representant 
legal podran revocar aquesta autorització en 
qualsevol moment, però -en aquest cas- hauran 
d’indemnitzar a English Summer S.A. els danys i 
perjudicis que puguin ocasionar.
15. Autorització legal per a menors. En el mo-
ment de l’admissió i inici del Programa s’haurà de 
lliurar la fitxa mèdica personal emplenada junta-
ment amb les autoritzacions mèdiques i legals 
signades pel representant legal del menor. Aques-
tes són: Autorització per a participar en totes les 
activitats i esports previstos en el Programa, fins 
i tot les opcionals que es poguessin organitzar, 
i a participar en les excursions que es realitzin 
fora del recinte escolar. En cas d’excursions op-
cionals, sortides del centre programades, o sorti-
des d’emergència, l’autorització al desplaçament 
corresponent. En cas de sol·licitar el servei de 
trasllat fins a l’aeroport, o estació, es necessitarà 
a més: Autorització a que el participant pugui 
viatjar en transport públic, estar el temps mínim 
necessari tant a la terminal de sortida, com a la 
terminal d’arribada, fins a ser recollit pels seus 
familiars. Autorització del desplaçament des de o 
fins al centre. En cas d’indemnització, els imports 
que excedeixin de la cobertura establerta en la 
pòlissa subscrita per English Summer S.A., (la 
cobertura puja a 300.000 euros) seran de compte 
i càrrec del participant o el seu representant legal.
16. Tractament mèdic i/o quirúrgic del partici-
pant. En el cas que un participant menor d’edat 
es trobi en situació de necessitar tractament 
mèdic, i/o de ser internat, i/o intervingut quirúr-
gicament sense que el personal d’English Sum-
mer S.A. hagi pogut localitzar als seus pares o 
representants legals, tal personal quedarà prou 
autoritzat perquè adopti les mesures urgents i 
necessàries que considerin més oportunes per a 
salvaguardar la salut del participant, segons in-
dicació mèdica. Les despeses assistencials, els 
seus medicaments i trasllats no coberts per la 
Seguretat Social o per l’assegurança privada del 
Participant, seran de compte i càrrec del mateix. 
17. Protecció de dades de caràcter personal. 
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Da-
des de caràcter personal, English Summer S.A. 
l’informa que les seves dades personals facilitades 
en la inscripció del participant, seran incorpora-
des a un fitxer, el responsable i titular del qual és 
English Summer S.A., responsable del fitxer, amb 
domicili a 43003 Tarragona, Sant Francesc, 4, amb 
la finalitat de poder atendre la present sol·licitud 
d’inscripció i les gestions administratives que 
se’n derivin, així com per al posterior enviament 
d’informació, per qualsevol mitjà, sobre notícies, 
serveis i/o activitats futures d’English Summer S.A. 
L’acceptació d’aquestes condicions generals, impli-
ca el seu consentiment exprés per a dur a terme 
aquest tractament per part d’English Summer S.A. 
per a les finalitats anteriorment indicades. En el 
cas que no tingui interès en rebre informació futura 
(comercial o publicitària) corresponent a la nostra 
Entitat, si us plau marqui-ho en aquesta casella: [  ].
Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir 
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i opo-
sició, en els termes que estableix la legislació vi-
gent, mitjançant comunicació escrita a la següent 
adreça: English Summer S.A. - St. Francesc, 4. 
43003 Tarragona, o a l’adreça de correu electrònic:  
info@englishsummer.com, indicant com a desti-
natari el responsable de seguretat i adjuntant en 
ambdós casos fotocòpia de document oficial que 
l’identifiqui.
18. Autorització per cessió de dades. En 
atenció al fet que resulta imprescindible i neces-
sària la comunicació de determinades dades 
relatives al participant, a les empreses o entitats 
col·laboradores d’English Summer S.A. (per a la 
correcta prestació dels serveis establerts en el 
Programa) en signar aquestes Condicions Ge-
nerals el participant i/o el seu representant legal 
autoritzen expressament que les seves dades de 
caràcter personal puguin ser cedides a aquests 
col·laboradors externs d’English Summer S.A., 
únicament per a les finalitats que justifiquen 
l’accés a les mateixes, establertes contractual-
ment entre les parts.
19. Vigència. L’autorització per a la possible 
captació i posterior tractament de la seva imatge 
estipulada en la clàusula 14, mantindrà la seva 
vigència fins al 31 de desembre de 2019. Les al-
tres clàusules d’aquest fullet tindran la vigència 
de l’any en curs (de l’1 de gener de 2018 al 31 
desembre 2018). La data d’edició del mateix és 
del 10 de novembre del 2017.
20. Resolució de conflictes. Qualsevol conflicte 
que pugui sorgir entre les parts amb motiu de la 
interpretació, compliment i execució del present 
contracte serà resolt pels òrgans jurisdiccionals 
competents segons la legislació aplicable. 
21. Prescripció d’accions. Les accions deriva-
des d’aquest contracte prescriuen pel transcurs 
de dos anys. 
22. Condicions particulars dels Programes. 
S’establiran segons contracte atorgat entre les 
parts, en cada cas.


