Fulla d’inscripció de soci de
L’agrupació excursionista “la Picossa”
Nro. Soci.-

Fulla d’inscripció de soci de
L’agrupació excursionista “la Picossa”

Clau.-

Nro. Soci.-

Clau.-

Nom_____________________

Nom_____________________

Cognoms________________________ ________________________

Cognoms________________________ ________________________

Data de naixement____/ ____/ _______ Tel.- ____________________

Data de naixement____/ ____/ _______ Tel.- ____________________

Mòbil.- ____________________

Mòbil.- ____________________

Adreça______________________________________________________

Adreça______________________________________________________

Població_________________________ Codi Postal _________________

Població_________________________ Codi Postal _________________

D.N.I./N.I.F.- ___________________________

D.N.I./N.I.F.- ___________________________

Em@il.- _____________________________________________________

Em@il.- _____________________________________________________

Dades bancàries

Dades bancàries

IBAN

ES__ __

__ __ __ __

__ __ __ __

IBAN
__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

SIGNATURA

***
Les quotes son anuals i son les següents: de 6 a 14 anys, 7,00 €uros. / a partir de 15 anys 18’00 €uros.
***
De conformitat amb allò que estableix la Llei, informem que les teves dades seran incorporades a un
fitxer informatitzat sota la responsabilitat de l’ASS. EXC. LA PICOSSA amb a finalitat de poder atendre els
compromisos derivats de la relació que mantenim amb tu. Pots exercir el dret d’accés, cancel·lació, rectificació i
oposició mitjançant un escrit adreçat a la junta de l’entitat. Si no ens comuniques el contrari, entendrem que
tenim el consentiment de utilitzar les teves dades per tal de dur a terme aquelles gestions que considerem que
puguin ser del teu interès.

ES__ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

SIGNATURA

***
Les quotes son anuals i son les següents: de 6 a 14 anys, 7,00 €uros. / a partir de 15 anys 18’00 €uros.
***
De conformitat amb allò que estableix la Llei, informem que les teves dades seran incorporades a un
fitxer informatitzat sota la responsabilitat de l’ASS. EXC. LA PICOSSA amb a finalitat de poder atendre els
compromisos derivats de la relació que mantenim amb tu. Pots exercir el dret d’accés, cancel·lació, rectificació i
oposició mitjançant un escrit adreçat a la junta de l’entitat. Si no ens comuniques el contrari, entendrem que
tenim el consentiment de utilitzar les teves dades per tal de dur a terme aquelles gestions que considerem que
puguin ser del teu interès.

