Fes-te soci protector!
Nom i Cognoms: __________________________________________________________
Data de Naixement:_____________ ___________________ D.N.I.: __________________
Adreça:_____________________ _____________________________________________
Codi Postal ________________________ Població ______________________________
Telèfon ________________________________ Mòbil ____________________________
Adreça electrònica ________________________________________________________
Vull col·laborar amb la Colla aportant una quantitat anual de:
Quota Jove (menors de 25 anys):
[ ] Una sola quota de 30€ gener

[ ] Dues quotes de 15€ gener i juliol

Quota majors de 25 anys:
[ ] Una sola quota de 50€ gener

[ ] Dues quotes de 25€ gener i juliol

Quota familiar (parella i fills menors de 16 anys): 75 Euros
[ ] Una sola quota de 75€ gener

[ ] Dues quotes de 37’5€ gener i juliol

Altres quantitats superiors : _______ __________[ ] Una sola quota

[ ] Dues quotes

Al donar-se d’alta com a soci protector es cobrarà la quota total del primer any, a partir del gener
següent es passarà el rebut de forma periòdica fins que es formalitzi la baixa.

Butlleta de domiciliació bancària:
Titular del Compte: ____________________________________________
IBAN:

__ ____ ____ ____ ____ ____

ES

Sr./a. Director/a:
Agrairia que amb càrrec al meu compte corrent / estalvi, atenguin el/s rebut/s que presentarà la Colla Castellera
Moixiganguers d’Igualada pel pagament de la quota de Soci Protector.

Igualada , a _____________ de ________________ de 20

Signatura _____________________________

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades personals seran incloses
dins un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de MOIXIGANGUERS D’IGUALADA, amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació
que mantenim amb vostè. Pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a:
MOIXIGANGUERS@MOIXIGANGUERS.CAT. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè, es
compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre le s parts.

