DADES DEL SECRETARI DE l'ASSOCIACIO
Nom i Cognoms

D.N.I.

Adreça

C.P.

Localitat

Mòbil
Provincia

DADES DE l'ASSOCIACIÓ
Nom de l'Associació
Localitat

N.I.F.
C.P.

Provincia

Adreça de l'Associació
Correu electronic

EXPOSA: Que adjunta la documentació sol·licitada per la Federació Valenciana d'Associacións d'Amics del Coet
(FVAAC) per a la seua afiliació.
Copia dels Estatuts pels quals es regix l'Associació.
Certificat emés per la Generalitat Valenciana del Registre d'Associacions, en què s'acredite la inscripció de l'associació interessada.
Certificat o acta de l'acord adoptat per l'Assemblea General de l'associació, on conste la voluntat de afiliar-se a la FVAAC.
Composició de l'òrgan de representació amb el càrrec de cadascun.
Nom i Cognoms, email i numero de mòbil de les 2 persones que representaran a l'Associació en les assemblees de FVAAC.
Nom i Cognoms de una d'estes 2 persones que serà agregada a la xarxa de difusió del WhatsApp, on es rep tota la informació
relacionada amb la Federació. Per a rebre aquests missatges han de tindre el mòbil de FVAAC en la seua llista de contactes.
Copia del justificant del ingrés bancari de la quota d'inscripcio (50 €) i la quota anual (50 €), total ingrés 100 €.
- Compter bancari de CAIXAPOPULAR, 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)

Segell de l'Associacio

Data sol-licitud

Signatura del President

Nom i Cognoms del President

- Aquesta sol·licitud junt a la resta de documents sol·licitats deuran ser enviats per mail escanejats a webfvaac@gmail.com
- Les sol·licituds que no adjunten els documents indicats anteriorment no seran admeses a tràmit fins que s'aporte tota la
documentació completa.
- Les resolucions als interesats seran comunicades per email o per mòbil.
- Per a qualsevol consulta o aclariment contactar per email: info@fvaac.com - per mòbil: 682 87 26 72 (de DILLUNS a
DIVENDRES en horari de 09:00 a 13:30 i de 16:00 a 20:00)

Queda prohibida l'impressió o reproducció total o parcial d'este document sense el consentiment exprés i per escrit de FVAAC
Segons Llei 15/1999 de Protecció de Dades s'informa que les seves dades estan incloses en fitxers titularitat del la FEDERACIÓ VALENCIANA
D'ASSOCIASIONS D'AMICS DEL COET (FVAAC), amb la finalitat de gestió de les activitats relacionades amb aquesta associació, així com

l'enviament d'informació, cursos de formació i publicitat. Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per correu
electrònic a webfvaac@gmail.com

