FEDERACIÓ VALENCIANA D'ASSOCIACIONS D'AMICS
DEL COET (FVAAC)
Web: http://fvaac.com/

-

Email: info@fvaac.com

-

Movil: 682 87 26 72

COM A REPRESENTANT DE L'ASSOCIACIÓ
Nom i Cognoms

DNI

Càrrec que té en l'associació

Adreça

Localitat

Codi postal

Mòbil

DADES DE L'ASSOCIACIÓ
Nom de l'Associació
Adreça de l'Associacó

NIF

Correu electronic

Localitat

Codi postal

Provincia

EXPOSA: Que adjunta la documentació sol·licitada pel Secretari de la Federació Valenciana d'Associacións d'Amics del Coet (FVAAC)
consistent en:

Certificat emés per la Generalitat Valenciana del Registre d’Associacions, en què s’acredite la inscripció de l’associació interessada i
s’indique la composició de l’òrgan de representació i copia del N.I.F (Numero d'Identificacio Fiscal)
Certificat (full adjunt) de l’acord adoptat per l’Assemblea General de l’associació, celebrada de conformitat amb allò que ha establit els
seus Estatuts, on conste la voluntat de l’associació de federar-se a la Federació Valenciana d'Associacións d'Amics del Coet (FVAAC).
Nom i cognoms, email i numero de telefon de les 2 persones que representaran a l'Associació en FVAAC
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 Associació a la Federació Valenciana d'Associacións d'Amics del Coet (FVAAC)

Data sol-licitud
Segell de l'Associació

Signatura del Representant de l'Associació

- 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 4 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: info@fvaac.com - movil: 682 87 26 72.
PROTECCIO DE DADES: Segons la Llei 15/1999 de Protecció de Dades s'informa que les seves dades estan incloses en fitxers titularitat de
la FEDERACIÓ D'ASSOCIASIONS D'AMICS DEL COET (FVAAC), amb la finalitat de gestió de les activitats relacionades amb la FVAAC, així
com l'enviament d'informació, cursos de formació i publicitat. Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un
email a FVAAC webfvaac@gmail.com.
El responsable es compromet a guardar secret sobre les dades que posseeix i adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració
perduda o accés no autoritzat. Les seves dades podran ser cedits a Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana, sempre que sigui
necessària per activitats realitzades per la FVAAC que asi ho requereixin, li comuniquem la possibilitat d'ús de la seva adreça d'e-mail per
remetre-li comunicacions.
Vostè ens presta el seu consentiment exprés a tals efectes, li informem que pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment, manant un
email a webfvaac@gmail.com indicant-ho.
Queda prohibida l'impressió o reproducció total o parcial d’este document sense el consentiment exprés i per escrit de FVAAC

