
Per tal de que l’afiliació a l’Associació Cultural de Fallaires de la Pobla de Segur es faci efectiva, tots els apartats d’aquest formulari hauran d’estar 

omplerts. De no ser així, no es procedirà a la inscripció del sol·licitant. 

 

ASSOCIACIÓ CULTURAL DE FALLAIRES I PUBILLES DE LA POBLA DE SEGUR 

INFORMACIÓ GENERAL DE L’ASSOCIAT: 

Nom:    Cognoms: 

DNI:    Data de naixement:     

Menor d’edat:  Sí No DNI tutor legal: 

Nom (tutor):    Cognoms (tutor):  

Telèfon:    Correu electrònic: 

Adreça:             

Vols ser informat per correu electrònic de les activitats de l’Associació?:   Sí No  

Tots els comunicats de l’associació es realitzaran mitjançant correu electrònic. En cas de que no disposis d’adreça electrònica posat 

en contacte amb l’Associació. 

MÈTODE DE PAGAMENT DE LA PARTICIPACIÓ ANUAL                                    (darrera actualització: abril 2015) 

Autoritzo el pagament, fins a un altre avís, amb càrrec al següent compte de la qual sóc titular, dels rebuts que siguin presentats per l’Associació: 

NÚM. COMPTE (24 dígits): ES _ _    _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _ 

Participació:     ORDINÀRIA (Participació anual:10€ a l’any) 

    DONACIÓ ANUAL Import:   (mínim 10€)  

    FAMILIAR  

 

 

 

(membre 1) Nom:    Cognoms:      

  DNI:    Data de naixement: 

(membre 2)  Nom:    Cognoms:      

  DNI:    Data de naixement: 

(membre 3)  Nom:    Cognoms:      

  DNI:    Data de naixement: 

(membre 4)  Nom:    Cognoms:      

  DNI:    Data de naixement: 

(membre 5)  Nom:    Cognoms:      

  DNI:    Data de naixement: 

(membre 6)  Nom:    Cognoms:      

  DNI:    Data de naixement:     

COM T’AGRADARIA PARTICIPAR EN LA FESTA                                                              (marca una o més opcions) 

Només vull col•laborar econòmicament            Baixar falla / fer de pubilla    Organització i activitats 

Accepto la política de privadesa i atorgo consentiment al tractament de les meves dades. 
 

LOPD: Conforme el que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s'informa que totes les dades  personals facilitats seran 

objecte de tractament i seran inclosos en un fitxer titularitat de l’Associació Cultural de Fallaires de la Pobla de Segur, declarats davant l'Agència Espanyola de 

Protecció de Dades, amb la finalitat de gestionar el funcionament de l'Associació en general,  i de l'aportació/donació en particular, així com dur a terme l'exercici de 

quantes funcions assignen les disposicions legals o reglamentàries que resultin d'aplicació, i incloent l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, de butlletins, 

revistes, publicacions i informacions de qualsevol tipus de l'Associació. 

Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit dirigit al correu fallaires.pobla@gmail.com. 

 

Participacions familiars:  Família 3 membres: 25.00€/any (descompte del 17%) 

Família 4 membres: 30.00€/any (descompte del 25%) 

Família 5 membres: 35.00€/any (descompte del 30%) 

Família 6 membres: 40.00€/any (descompte del 33%) 

           .00€ 

SIGNATURA (IMPRESCINDIBLE) 


