SOL·LICITUD D'AFILIACIÓ A L'ASSOCIACIÓ TAULA DE FILOLOGIA VALENCIANA
Fer-se membre de Taula de Filologia Valenciana comporta estos avantatges:
• Participar en el fòrum de l’associació.
• Tindre dret d’assistència i vot en les assemblees de l’associació.
• Inscriure's gratuïtament a les Jornades de l'associació i altres actes que puga organitzar.
• Obtindre un exemplar gratuït de cada número de la revista Aula de lletres valencianes.
Revista valenciana de filologia.
Per a fer-ho, és necessari:
• Llegir, assumir i acceptar els estatuts i les bases de Taula de Filologia Valenciana.
• Omplir el següent formulari.
• Satisfer la quota anual. Es recomana la domiciliació bancària.
Nom*
Cognoms*
Adreça*
Població*

Codi postal*

Comarca

Província
e-mail*

Telèfon(s)*
Formació i estudis*
Professió o lloc de treball*
Sexe

Data de naiximent

NIF*

 He llegit i accepte les bases de Taula de Filologia Valenciana i sol·licite ser membre d'esta
associació*
Els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.
La quota anual és de 20 € (10 € per a desocupats i estudiants).
El pagament es pot satisfer de dos formes:
• Per domiciliació bancària. El cobrament es fa durant els mesos de juny i juliol.
• Per transferència bancària a: ES25 3159 0010 5222 1273 1117 (BIC: BCOEESMM159).
El termini per a fer l’ingrés és de 30 dies des la petició de fer-se soci de l’associació.
Si només vols estar informat de les activitats de Taula de Filologia Valenciana, pots escriu-re a
info@filologiavalenciana.org indicant el teu nom i tindràs dret a estar en el fòrum de l’associació.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, t'informem que
les dades personals que et sol·licitem s'inclouran en la base de dades de Taula de Filologia Valenciana i no seran en cap cas
cedides a tercers sense autorització expressa. Com a usuari disposes en tot moment dels drets d'informació, accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, que podràs exercir mitjançant un correu electrònic enviat a info@filologiavalenciana.org.
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DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Nom:
Cognoms:
NIF:
Adreça:
Població:

Codi postal:

Província:
Telèfon:

e-mail:

Autoritze l'associació Taula de Filologia Valenciana, amb CIF G98304256, a carregar en el número de
compte bancari indicat a continuació la quota anual de l'associació d'este exercici i del següents:
DADES BANCÀRIES:
Entitat:
IBAN

Oficina:
Entitat

Oficina

DC

Número de compte

BIC / SWIFT (8 o 11 dígits)

QUOTA INICIAL:

Normal (20 €/any)

Reduïda (desocupats i estudiants, 10 €/any)1

Signatura
Localitat

1 Si

canvia la seua situació laboral o acadèmica ens ho pot comunicar escrivint a info@filologiavalenciana.org

,

Data
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