
cavall break furgoneta infantil La quota infantil sols s’aplica a la plaça de
furgoneta i de 7 a 10 anys.

Per la present sol·licito ser admès com a soci, i em comprometo a satisfer la quota i altres
despeses estipulades, així com a respectar i complir les normes aprovades per l’Entitat.

Cal omplir tots els camps, especialment el e-mail, en el cas de modificar alguna dada s’ha de comunicar a la Junta.

El titular autoritza i es compromet a satisfer els rebuts presentats per la Colla Victòria i notificar qualsevol modificació
d’aquestes dades, el retorn de rebuts o impagament tenen despeses addicionals.

PROPOSTA D’INGRÉS SOCI NOU

Adreça:

Localitat: Prov.Codi postal:

Telèfons: e-mail:

DADES DE PLAÇA SOL·LICITADA:

DADES BANCÀRIES PER TRAMITAR ELS REBUTS:

A OMPLIR PER LA JUNTA DE LA COLLA VICTÒRIA:

PLAÇA PROPOSADA:

SI  NOHAVIA ESTAT SOCI ANTERIORMENT:

SOCIS QUE RECOLZEN LA PROPOSTA:

Nom de l’entitat bancària:

Número de compte:

Colla Victòria - c/ Còrsega, 407, (Bar La Gamba 2) - 08037 BCN - Tel: 934 57 83 44 
www.collavictoria.org - contacte@collavictoria.org

ACCEPTADA EN JUNTA DEL DIA: SIGNAT (el secretari):

DATA:SIGNATURA:

SIGNATURA:

Nom:

NIF: Data naixement: Professió:

Titular del compte:

Si el titular paga altres quotes de socis en
aquest compte, preguem ens indiqui el nom

Entitat Oficina DC Número compte
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