PREMI NACIONAL DE CULTURA POPULAR 2000 I ENTITAT DECLARADA D’INTERÈS CULTURAL
Anselm Clavé, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat

ALTA DADES DE SOCI

NOM DE COLLA:

DATA :

DADES DE L’ENTITAT
TIPUS DE COLLA

P

:

(2)
P

(1)
P

Informació per a llistat de contacte de colles (nom de la colla, direcció, correu electrònic i lloc
web)

:

Associació

P

Ajuntament

Secció Entitat

Grup estable - altres

NOM OFICIAL:

CIF:
Nom de la colla com consta al CIF (per utilitzar a les factures)

ADREÇA:
Direcció on s’enviarà la documentació postal (revista, etc.)

CODI POSTAL:

POBLACIÓ:

COMARCA:

PROVÍNCIA:

CORREU ELECTRÒNIC:
Correu electrònic principal de contacte amb la colla

LLOC WEB:
XARXES SOCIALS:
Xarxes socials de què disposi la colla (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube...)

DADES DEL REPRESENTANT
P

(3)
P

:

Persona responsable de la colla. Serà el representant a les assemblees.
El nom i els telèfons constaran al llistat de contacte de colles, llevat que s’especifiqui una
persona diferent de contacte.

NOM I COGNOMS:
DNI:

CÀRREC:President

TELÈFON 1:

TELÈFON 2:

WHATSAPP:

E-mail personal:
Correu electrònic que NO apareixerà al llistat de contacte de colles

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE :

Només cal especificar aquesta informació en cas que sigui diferent del
representant.
El nom i els telèfons constaran en el llistat de contacte de colles.

NOM I COGNOMS:
DNI:
TELÈFON 1:

CÀRREC: Cap

de Colla

TELÈFON 2:

WHATSAPP:

E-mail personal:
Correu electrònic que NO apareixerà al llistat de contacte de colles

C
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PREMI NACIONAL DE CULTURA POPULAR 2000 I ENTITAT DECLARADA D’INTERÈS CULTURAL
Anselm Clavé, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat

ALTA DADES DE SOCI

ORDRE SEPA DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE
Referència de l’ordre de domiciliació
Nom del creditor:

AGRUPACIÓ DE COLLES DE GEGANTERS DE CATALUNYA

Identificador del Creditor:

G-58548116

Adreça:

C/ ANSELM CLAVÉ, 3

Codi Postal – Població:

08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT

Província:

BARCELONA

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu a (A) l' "Agrupació de Colles de Geganters de
Catalunya" a enviar ordres a la vostra entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i (B) a la seva entitat financera per
debitar els imports corresponents al vostre compte d’acord amb les instruccions de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya.
Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d’acord els termes i condicions del contracte subscrit amb la
vostra entitat financera. En tot cas, aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostra en el termini màxim de 8 setmanes a
partir de la data en què es va debitar en el vostre compte. Informació addicional sobre els vostres drets relatius a aquesta ordre es
troba a la vostra disposició a la vostra entitat financera.

DADES DEL DEUTOR
NOM OFICIAL DE
L’ENTITAT:

CIF:

Nom de la colla com consta al CIF (en el cas que en tingui)

NOM DEL DEUTOR
Omplir només en el cas de que l’entitat no sigui titular del compte de càrrec

ADREÇA ENTITAT:
Adreça de contacte de la colla

CODI POSTAL:

POBLACIÓ:

COMARCA:

PROVÍNCIA:

ENTITAT BANCÀRIA:

CODI BIC:
Nom del banc o caixa on l’entitat té el compte de càrrec

Número de compte de
E S
càrrec - IBAN:
Consta de 24 dígits

TIPUS DE PAGAMENT:

-

Codi país + 2
dígits

-

Consta de 8 o 11 dígits

-

-

-

Identificador Nacional (C.C.C.)

Pagament recurrent

LOCALITAT:

DATA:

FIRMA I SEGELL
(Titular del
compte)
Signatura

Segell de l'entitat

Pàgina 2/3

C/ Anselm Clavé, 3 · 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT · Tel.: 93 685 8000 ext. 1755 agrupacio@gegants.cat · www.gegants.cat

PREMI NACIONAL DE CULTURA POPULAR 2000 I ENTITAT DECLARADA D’INTERÈS CULTURAL
Anselm Clavé, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat

ALTA DADES DE SOCI

NOM DE COLLA:

DATA :

ASSEGURANCES
VOLUNTÀRIES:

Volem l’assegurança d’accidents dels geganters:

SÍ

NO

Volem l’assegurança de juntes directives:

SÍ

NO

Assegura els danys de dos portadors durant el muntatge,
desmuntatge i ports dels gegants.

Assegura les despeses derivades de processos judicials
relacionats amb reclamacions o investigacions.

Data:

Signatura

Segell de l'entitat

Un cop complimentades les tres pàgines, heu d'imprimir-les, segellar-les, firmar-les i fer-les arribar a
l'Agrupació, per correu electrònic a agrupacio@gegants.cat, un cop escanejades.
El formulari original s'ha de fer arribar per correu certificat a la seu de l'ACGC (Anselm Clavé, 3 08980 Sant Feliu de Llobregat).
Cal adjuntar còpia del CIF i del document acreditatiu de la representació (si en teniu).
La colla autoritza l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya a:
 Enviar comunicacions mitjançat el seu correu electrònic.
 Facilitar les seves dades de contacte a les altres colles associades i a les candidatures
P

.

(4)
P

(1)

S’ha de completar amb les dades pròpies de l'entitat, aquelles que no varien en funció de la junta que tingui: seu social, lloc web i
correu electrònic. En cas de no tenir-ne, s’hauria d’omplir amb les dades de la persona de contacte.
P

P

(2)
RRI 2.2. Es recomana constituir una associació, que la representa el president, i estar inscrita en el Registre de la Generalitat de
Catalunya amb el corresponent número de registre i el NIF. També hi ha entitats que tenen la colla gegantera com una secció i
poblacions on l’Ajuntament és qui té la colla gegantera dins les seves activitats.
P

P

(3)
RRI 2.4. En el registre de dades que tingui l’ACGC de les colles associades, hi haurà de figurar el nom i el del seu representant:
President en el cas d’associacions, Cap de colla en els grups estables i, en el cas de les seccions d’una entitat o que depenguin d’un
Ajuntament, la persona que designin i que serà comunicada mitjançant un certificat del secretari de l’entitat o de l'Ajuntament
respectivament.
P

P

(4)

Estatuts 13.4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista de les colles associades i dels
seus domicilis, telèfons i les adreces de correu electrònic, sempre que les associades ho autoritzin expressament.
P

P

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que
faciliteu en aquest formulari seran objecte de tractament i s'inclouran en el fitxer informatitzat de l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya,
amb la finalitat de facilitar la comunicació en relació amb les seves competències. Igualment informem que podreu, en qualsevol moment, exercir els
drets d'accés per consultar-les, rectificar-les, actualitzar-les o cancel·lar-les.
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PREMI NACIONAL DE CULTURA POPULAR 2000

SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA FEDERACIO
AGRUPACIO DE COLLES DE GEGANTERS DE CATALUNYA

_________________________________________, secretari/secretària de
l’associació _____________________________________________, fundada
l’any ____, amb NIF ________, adreça ______________________________,
codi postal _____, telèfon ___________ i correu electrònic
________________________________,
CERTIFICO

Que a l’assemblea general ordinària de la nostra associació, celebrada a
______________________________, el dia ___ de ___________________
de _____ es va acordar demanar l’adhesió de la nostra entitat a la Federació
Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya.

I perquè així consti, signo aquest certificat.

(Signatura)

(Segell de l’entitat)

____________________ , ___ de ____________ de ____.
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