
 MOIXIGANGUERS D’IGUALADA 
Pl. Catalunya 1, 08700 Igualada 

DADES PERSONALS 

Nom _______________________Cognoms________________________________________ 

Adreça _____________________________________________________________________ 

Població____________________________________   CP ____________________________ 

Telèfon_______________________ DNI __________________________________________ 

Data Naixement ______ / _______ / ______ E-mail  _________________________________ 
 

         Accepto formar part de la base de dades de Moixiganguers d’Igualada. Política de 
privacitat completa disponible a http://moixiganguers.cat/politica-privacitat 
 

 

        Vull ser PROTECTOR/a i col·laborar amb la Colla aportant una quantitat anual de: 

Quota Jove (menors de 25 anys): 30 Euros 
[ ] Una sola quota de 30€ gener             [ ]  Dues quotes de 15€ gener i  juliol 

Quota majors de 25 anys: 50 Euros 
[ ] 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. 

 

  Vull ser Soci/a dels Moixiganguers d’igualada - Quota 10€ 

Entre d’altres, els socis tenen dret a vot a les assembles (només majors de 16 anys) passats 6 mesos del 

pagament de la primera quota de soci. Cal ser Moixiganguer per ser soci de l’entitat. 

 

Butlleta de domiciliació bancària (a completar per Protectors i Socis)  

Titular del Compte: _________________________________________________________  

IBAN:       ES__   ___________   ___________   ___________   ___________   ___________ 
 

Al formar part de la colla també autoritzo a MOIXIGANGUERS D’IGUALADA a publicar les imatges en les quals aparegui 
individualment o en grup, en les diferents seqüències o activitats pròpies de l’entitat, a les diferents publicacions web, 
filmacions destinades a difusió comercial i no comercial i fotografies per a revistes o publicacions. També la cessió 
d’aquests drets d’imatge a empreses o entitats que puguin col·laborar econòmicament amb la colla. 

 

Informar-te que la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya cobreix als membres de MOIXIGANGUERS 
D’IGUALADA amb una assegurança en les condicions que figuren a la pòlissa que tenim dipositada a la colla i que està a 
la teva disposició. 

 

En qualsevol moment pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació de tractament i portabilitat 

de les seves dades al domicili fiscal del titular o mitjançant correu electrònic a moixiganguers@moixiganguers.cat. Política 

de privacitat: http://moixiganguers.cat/politica-privacitat  

Igualada, ______, d’_________________ de _________          Signatura 

 

mailto:moixiganguers@moixiganguers.cat
http://moixiganguers.cat/politica-privacitat

