FULL DE SOL·LICITUD D’INGRÉS A LA XCT
Envieu-ho emplenat i signat a: Xarxa de Custodia del Territori · carrer de la Sagrada
Família, 7 (Universitat de Vic) · 08500 Vic (Osona) ·
Telf. 93 8866135
Adreça electrònica: info@custodiaterritori.org ·
web: www.custodiaterritori.org
DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom de l’organització

Indiqueu si us considereu entitat de custòdia del territori
(vegeu definició d’entitat de custòdia del territori al nostre web
http://www.xct.cat/ca/cdt/entitats.html)
Adreça web (si en teniu):

Nom i cognoms (persona representant de l’organització a la xct)

Adreça

Localitat

Codi Postal

Telèfon

Mòbil

NIF

e-Correu principal de contacte

2 altres noms i correus per rebre notícies de l’àrea xct (si sou una organització)
Nom i cognom
e-Correu

xarxa de custodia del territori

Amb el suport regular de: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya · Universitat de Vic
· Organitzacions i persones membres de la xct.

Aportaré/em anualment una quota ordinària de (Marqueu amb una X):
60 €

600 €

Membre Categoria D

150 €

Membre Categoria A
(persones físiques)
Membre Categoria B

1.200 €

Membre Categoria E

300 €

Membre Categoria C

3.000 €

Membre Categoria F

Altres _____________ €
Vull pagar en dos terminis gener/juliol
(Si no s’indica es considerarà que pagareu en un sol termini el gener)
I per això autoritzo el banc/caixa:

CCC:
IBAN
Titular del compte

perquè faci el pagament de les quotes que amb càrrec al seu compte, presenti la Xarxa
de Custòdia del Territori
Pagarem per transferència
Data

Signatura i nom del titular

Nota: En cas que preferiu fer efectiva la quota d’una manera diferent, indiqueu com ho
fareu a la part de darrera d’aquest full.
Ús de les dades.
Consentiment sobre el tractament de dades personals:
Si
No
Donem permís a la xct per difondre la nostra adreça en directoris propis oberts al públic siguin
impresos o digitals.
Consentiment sobre la cessió de dades personals:
Si
No
Donem permís a la xct per facilitar la nostra adreça a terceres persones per tal que ens remetin
informació relacionada amb la custodia del territori.
(Si no indiqueu res considerarem que la resposta és afirmativa. D’acord amb la legislació vigent podeu modificar
sempre que vulgueu aquests drets d’ús de les dades notificant-ho per escrit a la xct. Teniu a la vostra disposició
els corresponents formularis)

xarxa de custodia del territori

Amb el suport regular de: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya · Universitat de Vic
· Organitzacions i persones membres de la xct.

