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SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ COM A SOCI/A ORDINARI/ORDINÀRIA

El/la sotasignant demana ser admès/a com a soci/a ordinari/ordinària de Cosmos, grup
d’Astronomia de Mataró, al Casal Aliança, i per això té a bé donar les dades personals
següents:

Nom i Cognoms * ________________________________________________________
DNI/NIF * _______________________ Data de naixement _______________________
Domicili * ______________________________________________________________
Població * _______________________________________ Codi Postal * ___________
Telèfon *_____________________ E-Mail ____________________________________
(*) Dades obligatòries
Altres dades:
Formació acadèmica : ____________________________________________________
Activitat professional :____________________________________________________
Pertany a alguna altra associació astronòmica? _________ D’on? _________________
Instrumental propi? (binocles, telescopi, càmera, etc.) :__________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Mataró, a _______ de _________________________ del ____________

Signatura soci/a

Signatura tutor/a, si menor d’edat

Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA CORE
A complimentar pel creditor
Referència de l’ordre de domiciliació:

Identificador del creditor :
E S
Dada facilitada per la seva entitat.
Nom del Creditor : COSMOS, GRUP D’ASTRONOMIA MATARÓ. CASAL ALIANÇA.
Adreça : Bonaire, 25
Codi Postal – Població : 08301 MATARÓ
Província – País : BARCELONA - ESPANYA
______________________________________________________________________________________________
Mitjançant la firma d'aquesta ordre de domiciliació, el/la deutor/a autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a
l'entitat del/de la deutor/a per fer càrrecs al seu compte i (B) a l'entitat per efectuar els càrrecs en el seu compte
seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el/la deutor/a està legitimat/ada al reemborsament
per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament
haurà d'efectuar-se dins de les vuit setmanes que segueixen a la data del càrrec en compte. Pot obtenir informació
addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera.
A complimentar pel deutor
Nom del deutor/a: ______________________________________________________________________________
Adreça del deutor/a : ____________________________________________________________________________
Codi postal – Població : ___________________________________________________________________________
Província - País del deutor/a: ______________________________________________________________________
Swift-BIC del banc deutor :

Número de compte- IBAN :
E

S

A Espanya l’IBAN consta de 24 posicions començant per ES
Tipus de pagament :

Pagament recurrent . Aquest mandat es pot utilitzar per a càrrecs recurrents

Data - Localitat : ________________________________________________________________________________

Firma del deutor/a :

__________________________________________________________________________

TOTS ELS CAMPS HAN DE SER COMPLIMENTATS OBLIGATÒRIAMENT.
UNA VEGADA SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ HA DE SER ENVIADA AL CREDITOR PER A LA SEVA
CUSTÒDIA.

