Web: http://fvaac.com/
Email: webfvaac@gmail.com
Movil: 682 87 26 72
DADES del REPRESENTANT de l'AGRUPACIO POPULAR
Nom i Cognoms

DNI

Domicili
C.P

Població
telefòn

correu electrònic

DADES de l'AGRUPACIO POPULAR
Nom de l'Agrupacio Popular
amb NIF nº

amb domicili social

Població

C.P

Provincia

EXPOSA: Que adjunta la documentació sol·licitada pel Secretari de la Federació Valenciana d'Associacións d'Amics del Coet
(FVAAC) consistent en:
1 - Decret d'Alcaldia amb l'intencio de Afiliarse i numero de NIF/CIF de l'Agrupació Popular.
3 - Nom i cognoms, email i numero de telefon de les 2 persones que representaran a l'Agrupació Popular en FVAAC
4 - Copia del justificant d’ingrés bancari de la quota d’inscripció (50 €) i la quota anual (50 €), total ingres 100 €.
Compter bancari de CAIXA POPULAR, Núm.: 3159 - 0002 -70 - 2322477627 * IBAN: ES45 3159 0002 7023 2247 7627
SOL·LICITA: L’admissió d'esta Agrupacio Popular a la Federació Valenciana d'Associacións d'Amics del Coet (FVAAC)

En

,a
Segell de l'Agrupacio Popular

de

de

FIRMA del Representant de l'Agrupacio Popular

- Aquesta sol·licitud junt a la resta de documents i el justificant de l’ ingrés bancari deuran ser enviats per mail escanejats a webfvaac@gmail.com.
- Les sol·licituds que no adjunten els 3 documents indicats anteriorment no seran admeses a tràmit fins que s’aporte tota la documentació completa.
- Les resolucions als interesats seran comunicades per email.
- Per a qualsevol consulta o aclariment contactar per email: webfvaac@gmail.com - movil: 682 87 26 72.
Según Ley 15/1999 de Protección de Datos se informa que sus datos están incluidos en ficheros titularidad de FEDERACIÓN D'ASSOCIASIONS D'AMICS
DEL COET (FVAAC), con el fin de gestión de las actividades relacionadas con la FVAAC, así como el envío de información, cursos de formación y publicidad.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por correo electrónico a FVAAC webfvaac@gmail.com.

