NÚM. SOCI/SÒCIA............

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
______________________________________________________
Vull formar part de la Magrana Vallesana. Conec i accepto els meus drets i deures com
soci/sòcia i aporto quota de 20€ anuals no reemborsables en cas de baixa.

Dades personals
Nom i cognoms: .............................................................................................
Domicili:......................................................................................................
Codi postal ................. Municipi ......................................................................

Altres usuàries del contracte de sòcies: ..................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Contacte per comunicats i notícies

Telèfon fix.........................Telèfon mòbil ..........................................................
Correu/s
electrònic/s...................................................................................................

Data____/____/_____Signatura______________________________________________

Autorització cobrament
Fins a nou avís, podeu carregar al meu compte els rebuts presentats per l’Associació de
consumidors i productors la Magrana Vallesana.
Nom del titular del compte ........................................... amb NIF ......................
Autoritzo el banc / caixa ..................................................................................
IBAN de compte
E

S

Signatura del/ la titular del compte: ..............................................................................
Accepto termes de PROTECCIÓ DE DADES
Li informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer informàtic i utilitzades per a ús intern i informar-li dels
productes, serveis i activitats de l’Associació de consumidors i productors La Magrana Vallesana per tal d’oferir un tracte
més personalitzat
Segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD),
com a soci pot exercir els drets d’accés, cancel·lació i oposició de les dades, comunicant-ho per escrit a La Magrana
Vallesana-- C/ Joan Pere Fontanella, 45 ( Granollers 08401) - G65459471

NÚM. SOCI/SÒCIA............

FULL De PARTICIPACIÓ
El primer dissabte de cada mes fem una reunió de benvinguda informativa on t’explicarem
com funciona la Magrana Vallesana. Apunta’t a la botiga!

Habilitats o coneixements que poden ser útils per a l’associació
Manteniment de la botiga
Comunicació i disseny gràfic

Informàtica

Gestió, administració i comptabilitat

Xarxes Socials

Coneixements sobre teràpies complementàries
Experiència en aliments i cuina
Altres en concret:

.....................................................................................................

On t’agradaria participar?
Volem trobar la manera de que t’impliquis. La teva participació a l’associació és molt
important, fa que funcioni la nostra entitat. La participació dels socis i sòcies s’organitza a
través dels grups de treball i comissions, necessaris per treballar les diferents temàtiques de
l’associació.
Pots participar en tots el grups que vulguis. Les respostes serviran per configurar els grups
de treball amb les persones interessades.
 Hort Museu de la Magrana, ubicat al
Lledoner

 Junta
 Comissió Compres

 Comissió Xerraries

 Col·laboració a la Botiga
 Comissió Comunicació: xarxes, web,
Mailchimp
 Comissió Participació

 Engrana la Magrana (d’activitats que
vulguis proposar):
....................................................

 Altres comissions:

 Comissió Captació de sòcies

....................................................

 Comissió Fer-nos cooperativa
Signatura
Data____/____/_____

___________________________________

