TEA en l’etapa adulta
JORNADA PARTICIPATIVA / CELEBRACIÓ
27 d’octubre 2018, Girona
FULL D’INSCRIPCIÓ

SOCI

/ NO SOCI

DADES
Cognoms _____________________________ Nom _____________ Núm. participants _____
E-mail ___________________________________________ Telèfon ____________________
ACTIVITATS A LES QUE VULL PARTICIPAR
Marca amb una X

PVP 1 adult / 2 adults

Tallers ........................

GRATUÏT

Espectacle de màgia

5€ / 8€

Concert de flautes

5€ / 8€

OFERTA FAMILIAR

(TOT + BERENAR)

10€ / 14€

PAGAMENT:
Sóc soci i ho faré a través de la facturació mensual del mes d’octubre, a la que se m’hi inclourà
el cost de les activitats marcades amb una X, com una activitat més a la que hem participat.
Per això signo aquest permís per fer efectiva la facturació esmentada:
Nom i cognom: ....................................................................

SIGNATURA

DNI/NIF: .....................................

No sóc soci. Cal fer l’ingrés corresponent a les activitats marcades amb una X, abans del 24
d’octubre de 2018, posant CELEBRACIÓ SAGI + NOM I COGNOM a l’assumpte, a un d’aquests
comptes:
La Caixa: ES35 2100 0023 4102 0067 7275 / Banc de Sabadell: ES85 0081 0097 20 0001155325
Inscripció oberta fins el 23 d’octubre
Aforament limitat, per estricte ordre de data d’inscripció efectiva
Per fer-la efectiva heu d’enviar aquest full d’inscripció degudament omplert i signat, o, adjuntant el
comprovant del pagament corresponent a sac.girona@gmail.com

Per a més informació:
sac.girona@gmail.com
www.asperger-girona.es

[L’informem que les seves dades personals que puguin constar en aquest document, seran incorporades a un fitxer propietat de l’associació Síndrome
d’Asperger Girona – Trastorn de l’Espectre Autista, amb la única finalitat de gestionar la relació implícita que ens vincula i en cap cas compartir-la a tercers. Si
desitja exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se per escrit a: sac.girona@gmail.com
El contingut d’aquest document i els seus annexes són estrictament confidencials. En cas de no ser vostè el destinatari i haver rebut aquesta informació per
error, agrairíem que ho comuniqui immediatament al remitent, sense difondre, emmagatzemar o copiar el seu contingut.]

