Núm: Soci:

FES-TE SOCI
Podrem fer més gràcies a tu

QUOTA SOCI: 15 € ANUALS

Data inscripció:

Activitat:

□
Teatre □

□
Club de Lectura □

Dibuix i pintura

Fotografia

□
Altres □_________

Escultura

Les vostres dades
DNI:

NOM:

COGNOMS:

DOMICILI:
CP:

NÚM.:

PIS:

POBLACIÓ:

TELF.DE CONTACTE:

DATA NAIXEMENT:

MAIL DE CONTACTE:
DADES BANCÀRIES
(per a la domicialició de les quotes de soci, segons normativa SEPA del 1/02/2014. El
pagament de les quotes de les diferents activitats es farà en efectiu a principi de cada
mes)
Codi IBAN
_ _ _ _ /

Entitat

Oficina

DC

Núm. de compte

_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

El sotasignant es compromet a complir la normativa de l’Entitat que es troba publicada en el Local.

Signatura Titular

Si voleu contactar

Camí Reial, 146
Sala Polivalent del teatre de la Vila
Planta Pis
PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS

tallerdelesarts@gmail.com

Per tal de cursar i formalitzar la baixa de l’Entitat el Soci haurà de solicitar el
document corresponent a la mateixa i signar la petició.
D’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions (DOGC 2423, d'1 de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22
de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març) i els seus estatuts,TALLER DE LES ARTS us
informa que les dades de caràcter personal que ens faciliteu o que ens hagueu facilitat s’incorporaran a un fitxer de
tractament automatitzat amb la finalitat exclusiva de poder mantenir la nostra relació i prestar-vos els nostres serveis.
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició complimentant el formulari
corresponent que podeu sol·licitar, bé a la recepció del nostre local, . En qualsevol cas haureu d’adjuntar un
document acreditatiu de la vostra identitat (fotocòpia del DNI)

