LEARNING IN IRELAND 2020
Procedimiento de reserva
Entrar en www.enjoyenglishexperience.com
Entrar en la pestaña Inscripción. situada en la parte superior derecha.
Entrará en el siguiente enlace:
http://www.enjoyenglishexperience.com/registro
La primera vez ( Todavía no tengo cuenta ) complimentar un correo y una
contraseña. A partir de la segunda vez, siempre se podrá acceder a Ya tengo
cuenta con el email y la contraseña creados la primea vez.

Para que podamos reservar su curso LEARNING IN IRELAND 2020 deberá
rellenar los formularios: Datos Padre / Madre 1, Datos Padre / Madre
2 y Datos alumno.
Una vez rellenados estos formularios, recibirá en el correo configurado en
Datos Padre / Madre 1 la confirmación de inscripción indicando el importe
a ingresar en concepto de 1º pago ( 900 € + billete de avión según tarifa del
día).
Después de realizado el pago deberá subir el justificante del primer pago,
ver Documentos y Pagos.
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Por otra parte es OBLIGATORIO que en Documentos y Pagos:
1. Descargue, lea, firme y nos entregue las Condiciones Generales y
el Formulario de Autorización.
2. Escanear y subir : Foto carnet , Tarjeta Sanitaria Europea, DNI o
PASSAPORTE.
3. Una vez realizado el segundo pago ( finales de mes de abril 2020 )
también deberá subir el justificante de este pago..
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