N.º de socio
(A cubrir pola asociación)

SOLICITUDE DE INGRESO
A persoa abaixo asinante, maior de idade, solicita formar parte como socio da "Asociación
Canaveira", comprometéndose a respectar e cumprir os estatutos, así como abonar as
cotas na forma establecida.
Apelidos:

Nome:

Enderezo:

C.P.

Poboación:

Provincia:

E-mail:

Teléfono:

Móbil:

N.I.F.

Desexo que as comunicacións se me fagan exclusivamente:
(Marcar con unha "X" unicamente unha das dúas posibilidades)

Por e-mail
Por carta postal
Coa sinatura da presente solicitude, o/a socio/a autoriza expresamente o tratamento dos
seus datos persoais para as labores de xestión e administración da Asociación Canaveira,
non obstante poderá, en calquera momento, exercer os dereitos de acceso, rectificación,
oposición e cancelación dos mesmos, mediante comunicación escrita ao enderezo social,
segundo o establecido na Lei Orgánica 15/1999
FAMILIARES MENORES DE 18 ANOS BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE
Apelidos

Nome

Parentesco

Data nacemento

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Titular da conta:

N.I.F.

Número de conta (20 díxitos):
Autorizo a deber na miña conta enriba indicada e ata nova orde, os recibos que sexan
presentados pola Asociación Canaveira (30 euros).
Lugar e data:

Asinado,
O titular da conta:

INSTRUCIÓNS PARA A SOLICITUDE
1. Cubrir todos os campos do impreso de solicitude. Os familiares menores de 18
años que, baixo responsabilidade do solicitante, desexe inscribir na asociación,
poden, aínda sen ter a condición de socios, participar de forma totalmente gratuíta
na maioría das actividades. A inscrición é gratuíta ata cumprir os 18 anos.
2. Non é obrigatorio domiciliar o pago do recibo anual, pero recomendase por axilizar
a xestión.
3. No caso de inscribirse varios familiares, debe cubrirse una solicitude independente
por cada un deles.
4. Unha vez cuberto o documento, pode remitirse polos seguintes medios:
◦ Descargar e enviar por correo electrónico a asociacioncanaveira@gmail.com
◦ Imprimir e entregar en man.
◦ Imprimir e enviar por correo a:
Asociación Canaveira
Lugar Corral, nº 5
Anseán
27163 Corgo – Lugo
En canto se reciba a solicitude de inscrición, tramitarase no menor tempo posible,
pasarase ao cobro o recibo correspondente e emitirase o carné de socio.
DATOS DE CONTACTO:
Asociación Canaveira
Lugar Corral, nº 5
Anseán
27163 Corgo – Lugo
Correo electrónico: asociacioncanaveira@gmail.com
Teléfono: 666823860
NIF: G27504364

