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Solicite formar part d'esta comissió de LA FALLA L'ALBUFERA de Catarroja :

MÒVIL :

CORREU ELECTRÒNIC :

Solicite formar part d'esta comissió de LA FALLA L'ALBUFERA de Catarroja :

(Marcar l'opció triada )
A - De manera indefinida, sent la present solicitut valida per a tots els eixercicis fallers des de hui. Cas de voler
deixar de ser membre de la comissió en el futur, faré aplegar a la secretaria de la Falla el corresponent imprés de
baixa
O B - Solament per al eixercici faller 201 - 201
O

O

O

(Marcar l'opció triada )
A - De manera indefinida, sent la present solicitut valida per a tots els eixercicis fallers des de hui. Cas de voler
deixar de ser membre de la comissió en el futur, faré aplegar a la secretaria de la Falla el corresponent imprés de
baixa
O B - Solament per al eixercici faller 201 - 201
O

Accepte les seguent condicions d'ingrés :

Accepte les seguent condicions d'ingrés :

ARTÍCUL 1º :
ARTÍCUL 2º :

ARTÍCUL 1º :
ARTÍCUL 2º :

Complir i respectar els acorts presos en Junta General, i que consten en Acta
Aportar el benefici aprobat per a cada eixercici faller, així com la venda de les cotes, cartons,
rifes, loteries o els beneficis corresponents als mateixos
En cas d'incompliment d'alguna de les anteriors condicions, es presentara el cas en la JUNTA
per al seu estudi i decisió, someten-me expresament a tot lo acordat en la mateixa.

ARTÍCUL 3º :

FORMA DE PAGAMENT :
(Marca l'opció triada )
O Al Casal ( En horari acordat en Junta Directiva )

ARTÍCUL 3º :

FORMA DE PAGAMENT :
(Marca l'opció triada )
O Al Casal ( En horari acordat en Junta Directiva )

O Per Banc
ENTITAT

En Catarroja, a

de

El Solicitant

Complir i respectar els acorts presos en Junta General, i que consten en Acta
Aportar el benefici aprobat per a cada eixercici faller, així com la venda de les cotes, cartons,
rifes, loteries o els beneficis corresponents als mateixos
En cas d'incompliment d'alguna de les anteriors condicions, es presentara el cas en la JUNTA
per al seu estudi i decisió, someten-me expresament a tot lo acordat en la mateixa.

O Per Banc
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de 201
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Conforme el pare, mare, o tutor, si es menor

de

El Solicitant

OFICINA

DC

CONTE

de 201

Conforme el pare, mare, o tutor, si es menor

AUTORISACIÓ BANCARIA :

AUTORISACIÓ BANCARIA :

Autorise a la Falla l'Albufera a girar rebuts corresponents a les cantitats econòmiques aprovades en
junta per a cada faller i eixercici, que se carregaran en el meu conte detallat en esta fulla.

Autorise a la Falla l'Albufera a girar rebuts corresponents a les cantitats econòmiques aprovades en
junta per a cada faller i eixercici, que se carregaran en el meu conte detallat en esta fulla.
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