TONA GATS – Associació de Defensa i Protecció dels Animals
C/De la Font, 10 – 08551 TONA (Barcelona)
G66187378
www.tonagats.cat – info@tonagats.cat
ALTA SOCI / SÒCIA
Nº DE SOCI/SÒCIA ___________ DATA D’ALTA: _________________ (a omplenar per TonaGats)
Nom i Cognoms: ___________________________________________________________________
Data de naixement: ___________________________ DNI: _________________________________
Adreça: ___________________________________________________Codi Postal: _____________
Telf. de contacte: ____________________ Correu-e: _____________________________________
Per la present, la persona a dalt referenciada, manifesta:
“Que he rebut de TonaGats còpia dels Estatuts de l’Associació, que declaro haver llegit i entès i en conformitat
amb els mateixos sol.licito alta com a soci/sòcia, passant a formar part de l’associació com a membre de la
mateixa, adquirint uns drets i unes obligacions.”
Així mateix, dóna conformitat perquè se li ordeni, al compte corrent indicat al present, un primer rebut de 17€ en
concepte dels 5€ d’aportació inicial i els 12€ d’aportació mínima anual establerta per cada soci/sòcia i els
conseqüents rebuts de 12€ anuals que conformen la quota mínima d’associat (el rebut de 12€ anuals serà emès
durant el mes de gener de cada any entrant).
Com a aportació voluntària extraordinària, el soci/sòcia, dóna la seva conformitat perquè TonaGats
emeti un rebut periòdic, a favor de l’entitat, segons les condicions següents:
REBUT:

 MENSUAL

 TRIMESTRAL

 SEMESTRAL

 ANUAL

Quantitat que s’aporta en cada rebut (mínim de 10€): ________
(Els rebuts trimestrals o semestrals s’emeten dins els 10 primers dies de trimestre o semestre. El primer rebut anual s’emet
dins els 20 dies següents a la signatura del present i el segon i posteriors rebuts anuals s’emeten dins els primers 20 dies de
gener en cada nova entrada d’any).
 Marcar aquesta casella en cas que no es vulguin realitzar aportacions voluntàries extraordinàries.

DADES BANCÀRIES:
Entitat: __________________________________________ Població: ___________________
Nº DE COMPTE IBAN:

ES 

Reservant-se el dret de rectificar l’aportació acordada quan ho consideri oportú i amb l’antel.lació suficient per tramitar les
gestions pertinents per part de l’associació.

A _________________________, en data _____ de ___________________ del ___________
Atentament,

(Imprescindible la firma del document)

Les seves dades de caràcter personal formen part dels nostres fitxers, de conformitat amb el que s’ha disposat a la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/99, amb
la finalitat de fer efectiva la nostra rel.lació així com per a poder enviar-li informació i/o notificacions en referència a TonaGats. Els destinataris d’aquesta informació
seràn únicament els departaments en els que s’organitza l’associació, podent exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició, comunicant-ho a
info@tonagats.cat.

