
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

JORNADA  FORMATIVA  PER  A  RGCRE (Responsables de Grup de Consumidors Reconeguts com a Experts) 

POBLACIÒ:  SOLLANA

DIA: 13 DE MAIG DE 2023

LLOC:  CENTRE CULTURAL DE SOLLANA ADREÇA: CARRER REI EN JAUME, 40

HORARI: ACREDITACIONS de 08:15 h. a 09:00 h.   *   CURS de 09:00 h. a 18:00 h. 

MODALITATS: CORDÀ - DESPERTÁ - PASSEJÀ - CORREFOC

► DOCUMENTACIÓ QUE CAL ENVIAR PER EMAIL a cursos-rgcre@fvaac.com : el  full  D'INSCRIPCIÓ  correctament  emplenat , la   
copia  del  ingres  bancari (en l'ingrés cal posar  el  nom i cognoms del participant), copia  del  DNI,  copia  del  NIF de les Associacions  
que  vols vincular al carnet, i  la  copia  de  la  TAXA administrativa que posa per  a  "l'administració"  amb el justificant del seu pagament 

Tot escanejat correctament, no s'acceptaran  fotos.  ► EL DIA DEL CURS SERA NECESARI PORTAR el DNI original 

► Emplenar les dades de tot el formulari amb MAYUSCULES. (Tota  inscripció  que sigua  emplenada en boli o no estigua completa no 
serà admesa) MOLT  IMPORTANT  POSAR  EL  NUMERO DE MÒBIL I EL CORREU ELECTRONIC, doncs per mitjà del correu electrònic  
s'informara del resultat de la prova, de tots els tramits necesaris i s'enviara el carnet de RGCRE sempre  que  s'haja  superat la corresponent 
prova. Tota aquella inscripció que no sigua enviada correctament i amb tota la documentacio requerida quedara anul·lada.    
► Esta documentació s'ha d'enviar per email abans del curs per ser admès a la jornada formativa.  
►Data limit per a inscripcions 5 dies abans del curs. Les places són limitades, una vegada borrada la sol·licitud de la web no s’admetrà cap  
inscripció més.

DADES  PARTICIPANT  - Emplenar totes les caselles

D.N.I. NOM  I  COGNOMS

CORREU  ELECTRONIC MÒBIL

DADES DE L'ASSOCIACIÓ, FALLA, AGRUPACIÓ - Si pertanys a 2 Associacions indica-ho

ASSOCIACIÓ N.I.F.

- DECLARE  RESPONSABLEMENT que  són  certes  les dades incorporades en esta inscripció, que el participant indicat es membre d'esta  
Associació  i  desitga  formar-se  com a  Responsable de  Grup CRE  vinculat  a  ella i que accepta els termes i condicions indicats en la web 
http://fvaac.com/. per a la participació en els cursos de formació promoguts per esta Federació. 

- AUTORITZE  a  la  Federació  Valenciana  d'Associacions  d'Amics  del  Coet (FVAAC) al  tractament  de  dades  de caràcter personal  
incorporades en esta inscripció d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter  
Personal, així  com  a  l'incorporació  d'aquestes a  la  Plataforma  Tecnològica  de  la Generalitat Valenciana per a inscriure a l'Associacio o  
agrupació en el Registre de Grups CRE creat a l'efecte i en la Subdelegació del Govern de la Comunitat Valenciana. 

N.I.F.ASSOCIACIÓ

POBLACIÓADREÇA C.P.

► Per a  participar a les Jornades  de  Formació  per  a  Responsables  de  Grup de Consumidors Reconeguts com a Experts (RGCRE) que  
promou  esta  Federació,  el  sol·licitant  deu  pertànyer  a  una associació, penya  o  agrupacio  popular  amb  personalitat  juridica  pròpia, i 
tindrer mes de 18 anys.

COL·LABORACIÓ per a sufragar el material entregat: NO afiliats a FVAAC 25 €  ---------  AFILIATS a FVAAC  20 € 
 Dades per a fer la trasferencia: ES45 3159 0002 7023 2247 7627 - CAIXA POPULAR   

En el concepte de l'ingrés cal posar nom i cognoms del participant.  
Si no es presenta al curs la col·laboracio queda pendent per a un altre curs. ► Cap  ponent  ni  col·laborador  rep cap  prestacio  economica. 
► Esta  col·laboració   suposa   una  ajuda  a  la  Federació  per a col·laborar  amb  les despeses  derivades  de  la  promoció  d'este tipus    
de  jornades,  igual  que  amb  el  material  lliurat  a  cada  participant.

► Nota  informativa: En  el  curs  s'utilitzara  el  valencià  en les exposicions audiovisuals i majoritàriament en les explicacions dels ponents. 
En realitzar la inscripció al curs  comporta  l'acceptació  d'esta  circumstància. No  s'admetran reclamacions per no entendre el valencià.

►Pagament de les taxes. Accedirem directament des del següent enllaç:  
https://sede.administracionespublicas.gob.es/tasasPDF/prepareTasa?idTasa=054&idModelo=790&idProvincia=46 

► Enllaç a un esborrany de com s'ha d'emplenar la taxa:  https://fvaac.org/wp-content/uploads/2020/01/modelo054.pdf  

► Et confirmarem al mateix correu que envies la documentació que esta tot correcte o falta algun document. Si als 3 dies d’enviar per email 
la sol·licitud no reps cap correu de confirmació posa’t en contacte amb nosaltres.  
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JORNADA  FORMATIVA  PER  A  RGCRE (Responsables de Grup de Consumidors Reconeguts com a Experts) 
POBLACIÒ:  SOLLANA
DIA: 13 DE MAIG DE 2023
LLOC:  CENTRE CULTURAL DE SOLLANA
ADREÇA: CARRER REI EN JAUME, 40
HORARI: ACREDITACIONS de 08:15 h. a 09:00 h.   *   CURS de 09:00 h. a 18:00 h. 
MODALITATS: CORDÀ - DESPERTÁ - PASSEJÀ - CORREFOC
► DOCUMENTACIÓ QUE CAL ENVIAR PER EMAIL a cursos-rgcre@fvaac.com : el  full  D'INSCRIPCIÓ  correctament  emplenat , la  
copia  del  ingres  bancari (en l'ingrés cal posar  el  nom i cognoms del participant), copia  del  DNI,  copia  del  NIF de les Associacions 
que  vols vincular al carnet, i  la  copia  de  la  TAXA administrativa que posa per  a  "l'administració"  amb el justificant del seu pagament
Tot escanejat correctament, no s'acceptaran  fotos.  ► EL DIA DEL CURS SERA NECESARI PORTAR el DNI original 
► Emplenar les dades de tot el formulari amb MAYUSCULES. (Tota  inscripció  que sigua  emplenada en boli o no estigua completa no 
serà admesa) MOLT  IMPORTANT  POSAR  EL  NUMERO DE MÒBIL I EL CORREU ELECTRONIC, doncs per mitjà del correu electrònic 
s'informara del resultat de la prova, de tots els tramits necesaris i s'enviara el carnet de RGCRE sempre  que  s'haja  superat la corresponent 
prova. Tota aquella inscripció que no sigua enviada correctament i amb tota la documentacio requerida quedara anul·lada.   
► Esta documentació s'ha d'enviar per email abans del curs per ser admès a la jornada formativa. 
►Data limit per a inscripcions 5 dies abans del curs. Les places són limitades, una vegada borrada la sol·licitud de la web no s’admetrà cap 
inscripció més.
DADES  PARTICIPANT  - Emplenar totes les caselles
DADES DE L'ASSOCIACIÓ, FALLA, AGRUPACIÓ - Si pertanys a 2 Associacions indica-ho
- DECLARE  RESPONSABLEMENT que  són  certes  les dades incorporades en esta inscripció, que el participant indicat es membre d'esta 
Associació  i  desitga  formar-se  com a  Responsable de  Grup CRE  vinculat  a  ella i que accepta els termes i condicions indicats en la web 
http://fvaac.com/. per a la participació en els cursos de formació promoguts per esta Federació. 
- AUTORITZE  a  la  Federació  Valenciana  d'Associacions  d'Amics  del  Coet (FVAAC) al  tractament  de  dades  de caràcter personal 
incorporades en esta inscripció d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, així  com  a  l'incorporació  d'aquestes a  la  Plataforma  Tecnològica  de  la Generalitat Valenciana per a inscriure a l'Associacio o 
agrupació en el Registre de Grups CRE creat a l'efecte i en la Subdelegació del Govern de la Comunitat Valenciana. 
► Per a  participar a les Jornades  de  Formació  per  a  Responsables  de  Grup de Consumidors Reconeguts com a Experts (RGCRE) que 
promou  esta  Federació,  el  sol·licitant  deu  pertànyer  a  una associació, penya  o  agrupacio  popular  amb  personalitat  juridica  pròpia, i
tindrer mes de 18 anys.
COL·LABORACIÓ per a sufragar el material entregat: NO afiliats a FVAAC 25 €  ---------  AFILIATS a FVAAC  20 €
 Dades per a fer la trasferencia: ES45 3159 0002 7023 2247 7627 - CAIXA POPULAR  
En el concepte de l'ingrés cal posar nom i cognoms del participant. 
Si no es presenta al curs la col·laboracio queda pendent per a un altre curs. ► Cap  ponent  ni  col·laborador  rep cap  prestacio  economica. 
► Esta  col·laboració   suposa   una  ajuda  a  la  Federació  per a col·laborar  amb  les despeses  derivades  de  la  promoció  d'este tipus   
de  jornades,  igual  que  amb  el  material  lliurat  a  cada  participant.
► Nota  informativa: En  el  curs  s'utilitzara  el  valencià  en les exposicions audiovisuals i majoritàriament en les explicacions dels ponents.
En realitzar la inscripció al curs  comporta  l'acceptació  d'esta  circumstància. No  s'admetran reclamacions per no entendre el valencià.
►Pagament de les taxes. Accedirem directament des del següent enllaç: 
https://sede.administracionespublicas.gob.es/tasasPDF/prepareTasa?idTasa=054&idModelo=790&idProvincia=46
► Enllaç a un esborrany de com s'ha d'emplenar la taxa:  https://fvaac.org/wp-content/uploads/2020/01/modelo054.pdf  
► Et confirmarem al mateix correu que envies la documentació que esta tot correcte o falta algun document. Si als 3 dies d’enviar per email
la sol·licitud no reps cap correu de confirmació posa’t en contacte amb nosaltres.  
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