
 

DADES SOCI/SÒCIA                   

Nom              Cognoms                                                         Edat    Data de naixement   Sexe 

           

 Adreça                                                                Població                                                  CP 

     

 DNI                          Mòbil                 Fix                   Correu Electrònic 

       

 

 Número soci/sòcia       

 

Si desitja ingressar com a soci/sòcia de l’Entitat i com afiliat a alguna de les seccions del Centre, marqui la 

casella corresponent, sabent que això pressuposa acceptar els ESTATUTS I REGLAMENTS que les regeixen.  

 

 

Dades bancàries:   

Iban              Codi Entitat   Codi oficina                 

                                                                                                                       
 

Titular  

.  

Autoritzo 

Drets d’imatges: La imatge del participant del taller pot aparèixer en els mitjans de comunicació del centre o publicacions municipals (taulers, butlletí, 

web, Flick, Facebook, Instragram i Youtube), per la difusió de les activitats, així com també en el recull final de fotografies i vídeos sobre les diferents activitats 

realitzades. 

  

Accepto 

Protecció de dades: Les  dades seran incloses en un fitxer de L’Avenç Centre Cultural per a la finalitat indicada, adoptant les mesures de seguretat 

necessàries, d’acord amb el reglament europeu de (UE) 2016/679, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Podrà exercir els  seus drets d’accés, rectificació, 

supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a L’Avenç Centre Cultural.   

 El pagaments de la quota que s’estableix a 
l’Assemblea General es durà a terme mitjançant 
domiciliació bancària en un pagament anual. 

 En cas de donar-se de baixa, haurà d’omplir el 
“Full de sol·licitud de Baixa”, acreditant la seva 
identitat i tornant el carnet d’Associat. 

 

FITXA D’INSCRIPCIÓ SOCIS/SÒCIES  

 

o SECCIÓ BILLAR 

o SECCIÓ COLUMBICULTURA 

o SECCIÓ D’ESCACS 

o SECCIÓ EXCURSIONISTA GELADE 

o SECCIÓ PESCADORS 

o SECCIÓ PENYA BARCELONISTA 

o BALL GENT GRAN 

 

 

o SECCIÓ SARDANISTA 

o SECCIÓ D’ESPELEOLOGIA S.I.E.S 

o SECCIÓ L’ENDOLL GRUP DE TEATRE 

o SECCIÓ ADHERIDA CLUB TENNIS TAULA 

ESPLUGUES 

o AMICS DE LA FOTOGRAFIA 

o TALLERS/CURSOS 

o SECCIÓ ESPLUGUES FM 

 

Signatura Segell entitat organitzadora 

 

Esplugues de Llobregat,  de  de  
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