FORMA DE PAGAMENT anual

El pagament de quotes de soci, es domicilia durant el mes de setembre de cada temporada! Tingueu-ho en compte.

FORMA DE PAGAMENT per a nous socis
Les persones que es fan sòcies passat el setembre, han de fer l’ingrés de la quota respectiva (a continuació
s’explica la quantia) al següent número de compte bancari. Al fer l’ingrés cal el concepte “QUOTA DE SOCI, i el
nom o família del soci”. Les persones que es facin sòcies a partir de l’1 de febrer, paguen la MEITAT DE LA
QUOTA. Els qui es facin socis a partir de l’1 de Maig no paguen QUOTA i ja se’ls hi domicilia al setembre i sel’s hi
dóna el carnet al setembre.

ES83 2100 8104 2223 0003 0255
Un cop fet efectiu el pagament, heu de portar la fitxa de soci i el comprovant del pagament de la quota a la bústia
del centre, o a recepció de dilluns a divendres de 17:00 a 20:00. Si no podeu, envieu-ho al correu
socismontclar@gmail.com.

QUOTES ANUALS
QUOTA INFANTIL
QUOTA ADULT
QUOTA FAMILIAR
QUOTA ADULT

11€
20€
30€
9€

(Menor d’edat)
(Major d’edat amb o sense fills)
(Parella de majors d’edat amb o sense fills)
(Major de 65 anys)

Per la present, CONSENTEIXO EXPRESSAMENT I AUTORITZO al Centre Excursionista Montclar amb NIF G17235383 per al tractament de les dades que voluntàriament
cedeixo, d’acord del que disposa la LLEI 15/1999, del 13 de Desembre i la LLEI 34/2002 de l’11 de Juliol i les directives 95/46/CE i 2000/31/CE, dins de l’àmbit professional
de l’ENTITAT així com per a les que pugui cedir aquelles entitats públiques o privades a les quals estigui obligat, bé per mandat legal o per dur a terme les activitats que té
encomanades, amb les que establirà prèviament un contracte regulador de cessió de dades de caràcter personal.

