Associació Gats i Gossos Sant Feliu de Llobregat
gatsigossosfeliu@gmail.com

SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ GATS I GOSSOS SANT FELIU
A LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ GATS I GOSSOS SANT FELIU
Sr./a________________________________amb DNI ______________________ i domicili a (carrer,
plaça,

etc.)

___________________________________

___________________________________ CP ______

de

la

localitat

Província______________, amb telèfon

bijhbibibibibibibbibbibactuant en qualitat de soci / voluntari de l’entitat:
GATS I GOSSOS SANT FELIU amb CIF G66549908 i domicili a C/ TORRAS I BAGES, 11, LOCAL de la
localitat SANT FELIU DE LLOBREGAT CP 08980 Província BARCELONA, Telèfon 628356758 adreça
de correu electrònic gatsigossosfeliu@gmail.com
EXPOSA:
Que, havent tingut coneixement de l’existència de l’ASSOCIACIÓ GATS I GOSSOS SANT FELIU i estant
d’acord amb el seu objecte social descrit en els Estatuts, consistent en la protecció i defensa dels animals
del nostre territori.
SOL·LICITA:
A la Junta Directiva que admeti aquesta sol·licitud i acordi la corresponent alta en el Registre d’Associats
de l’entitat, en qualitat de:


 Voluntari\a

Soci\a

declarant conèixer i comprometent-se a respectar els drets i obligacions que els Estatuts atorguen als seus
socis,
A

,

Firma __

de

de 20

.

________________

Si vol fer una aportació económica haurà de facilitar el número de compte a efectes de dur a terme la
domiciliació bancària.
Import aportat:
€ mes
€ trimestre
€ semestre
€ anual
(Si s’escull quotes trimestrals, els rebuts seran gener, abril, juliol i octubre, semestrals seran al gener i juliol
i l’anual al gener independentment del mes d’alta com a soci, exceptuant la primera quota que es passarà
amb la domiciliació de rebuts del mes en curs en què es formalitzi la inscripció)
Dades de domiciliació bancària – IBAN:

E

S

El sol·licitant autoritza a l’Associació a retirar del compte bancari l’import que li correspon segons les quotes
marcades, segons exigeix la Llei 16/2009 de Serveis de Pagament.
L’informem que les dades aportades a través d’aquest document seran incorporades als fitxers propietat de l’Associació. Vostè pot exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dirigintse a ASSOCIACIÓ GATS I GOSSOS SANT FELIU al e-mail gatsigossosfeliu@gmail.com

