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BUTLLETA D’ADHESIÓ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FOTO 
 

SOCI Núm. 

 
 

DADES PERSONALS 
 

Nom i Cognoms  DI o passaport  
 

Adreça  
 

Població  
 

Codi Postal  
 

Telèfon (fix/mòbil)   
 

Data de naixement  

E-mail  Data d’alta  
 
 

TIPUS DE SOCI (marqueu una opció)  QUOTA ANUAL (marqueu una opció) 
� Col·laborador  � Protector (      €/any) 
� Recreador (A més de la quota anual cal abonar  � Ordinari   (33 €/any) 

 una quota d’ingrés, consulteu-ne l’import)  � Familiar   (66 €/any) (3 o més socis) 
  

SOL·LICITUD  AUTORITZACIÓ PATERNA (menors) 
Estic interessat/ada a ser soci dels Miquelets de 
Catalunya i em comprometo a pagar la quota anual que 
determini l’Assemblea de Socis. 

 En/Na___________________________________________
amb DNI nº_______________, autoritzo el meu fill/a a 
participar en les activitats dels Miquelets de Catalunya 

  

Signatura del/la sol·licitant:  Signatura de la mare, pare o tutor/a: 

 

SOL·LICITO L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ MIQUELETS DE CA TALUNYA AMB TOTS ELS DRETS I LES 
OBLIGACIONS ESTABLERTS ALS ESTATUTS 

 
-Autoritzo l’Associació Miquelets de Catalunya a fer ús de les dades personals que consten en aquesta butlleta 
d’acord amb el que disposa la Llei de Protecció de Dades (L.O. 15/99 de 13 de setembre). 
 
-En cas de sol·licitar equipament per a la recreació i pagar la corresponent quota d’ingrés, n’accepto les 
següents condicions d’ús: 
 

1. Assumir un compromís d'assistència a un mínim de 7 actuacions l’any de les que es designaran expressament en 
el calendari aprovat a l’Assemblea Ordinària de socis. 

2. La propietat de l’uniforme és compartida entre l’associació i el soci, excepte els següents elements cedits que són 
de propietat exclusiva de l’associació: fusells i pistoles d’atrezzo, espases, sabres, baionetes i les seves fundes. 

3. Després de dos anys sencers d’antiguitat a l’associació i sempre que s’hagi complert amb el compromís 
d’assistència durant aquest temps, la propietat del material compartit passarà a ser exclusivament del soci. 

4. En cas de produir-se la baixa del soci i independentment de que la propietat del material sigui compartida o no, 
l’associació es reserva una opció preferent de recompra del material per un 80% de la quota pagada inicialment. 

5. Si l’associació declara que no vol adquirir-lo, el soci en podrà disposar gratuïtament en cas de ser-ne ja l’únic 
propietari, o bé comprant-ne la part de l’associació al preu de 300€. 

6. Queda prohibit usar el material de Miquelets de Catalunya en actes que no siguin organitzats per 
l’associació, ja sigui material cedit al soci o de propietat compartida. 
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ORDRE SEPA DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE 

 
 

DADES DEL CREDITOR (a complimentar per l’associació ) 
Identificador del creditor: Número de soci: 

Referència de l’ordre de domiciliació:  

Nom del creditor: ASSOCIACIÓ MIQUELETS DE CATALUNYA 

Adreça: Carrer del Fonollar, 8, 1r 1a 

Codi postal - Població: 08241 - Manresa 

 
 
 

DADES DEL TITULAR DEL COMPTE DE CÀRREC  (DEUTOR) 
Nom: 

Adreça: 

Codi postal - Població: 

Swift – BIC: 

IBAN E S   -     -     -     -     -     

Tipus de pagament: � Pagament recurrent � Pagament únic 

Data: Localitat: 

Signatura i segell del titular del compte 
 
 

És obligatori omplir tots els camps. 
Un cop signada l’ordre de domiciliació cal enviar-l a al creditor  

(ASSOCIACIÓ MIQUELETS DE CATALUNYA) per a la seva c ustòdia. 
 
 

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació autoritzo a: 
 
1) L’ASSOCIACIÓ MIQUELETS DE CATALUNYA  a enviar instruccions a l’entitat del deutor per 

debitar càrrecs al seu compte.  
 

2) La vostra entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre compte d’acord amb les 
instruccions de L’ASSOCIACIÓ MIQUELETS DE CATALUNYA. Entre d’altres, teniu dret a ser 
reemborsat per la vostra entitat financera d’acord amb 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 al seu 
compte. 

 


