SOCI « ONLINE »
AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA “CATALUNYA”
Padilla 255-263 primera planta
Telèfon 93 302 45 29
08013 Barcelona

Nom i Cognoms:........................................................................................................................................................
Domicili:..............................................................................................................................

CP: ........................

Població:.......................................................... Data de naixement:............................. DNI:.......................................
Mòbil: .......................................

Telèfon: ..........................................

@ e-mail: ................................................................................................................................................................
Avui ........ d................................de ............. he facilitat totes les meves dades per a ser soci de l’Agrupació.
SIGNATURA

Amb la meva signatura accepto les condicions de soci online expressades en els fulls annexes i autoritzo a l’Agrupació
excursionista “Catalunya” (AEC) al tractament de les dades personals facilitades per a finalitats i actes relacionats amb
l’Entitat i l’enviament de correus. Tanmateix, autoritzo a que la meva imatge en fotografies o vídeos o altres documents
gràfics i/o sonors realitzats dins de les activitats de l’AEC, puguin ser emprats, per temps indefinit, per l’Entitat en les seves
publicacions, a les web que pugui gestionar, xarxes socials i altres mitjans de publicitat i difusió, preservant la dignitat de les
persones.
La quota de soci online per tot l’any 2019 és de 30,00€
Per fer efectiva l’alta com a soci, cal que facis un ingrés al compte de l’Agrupació Excursionista “Catalunya”:
Caixa Enginyers: ES72 3025 0017 4114 0003 1058 (Recorda posar el teu nom en el remitent).
L’import a ingressar serà la suma del preu de la llicència de la FEEC de la modalitat que vulguis + els 30 € de la
quota de soci.
Les característiques i preus de les diferents modalitats de llicències les pots trobar a:
www.feec.cat/wp-content/uploads/2018/11/Preus-llicències-2019.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per els anys successius, et demanem que ens facilitis les teves dades bancàries, pel cobrament de la quota anual.
IBAN.....................................................................................................................................................................
Titular del compte...................................................................................................................................................
Podràs demanar la llicència federativa per telèfon o correu electrònic, i fer l’ingrés de l’import corresponent a la
modalitat de llicència triada al compte indicat de Caixa Enginyers
_________________________________________________________________________________________

Els socis que subscriuen proposen al Consell Directiu de l'AEC l’admissió com a soci/a online al signant de la present sol·licitut
Proposants:
Núm.

Nom i cognoms

Signatura

Soci Núm. ...........Aprovada l’admissió
en la reunió del dia .........................

.......... ....................................................................

..............

Soci/a núm.

Secretari/a

.......... ....................................................................

..............

…………………

…………………

Benvingut/da a l’Agrupació,

D’acord amb la llei de protecció de dades, la informació inclosa en el fitxer automatitzat de l’Agrupació Excursionista
“Catalunya” es podrà comprovar, rectificar o anul·lar sempre que es desitgi. Només és necessari enviar una carta a: A..E.
“Catalunya”, Padilla, 255-263 1a. Planta-08013 Barcelona o un correu electrònic a: aec@aec.cat (Llei orgànica 15/1999)
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