Club Marítim de
Sa Tuna i Aiguafreda
www.satuna.cat
clubsatuna@gmail.com

Condicions per ingressar com a soci del Club

-

Sol·licitar l’imprès corresponent a les instal·lacions del Club, o bé baixar-lo des de
la nostre pàgina web, i entregar-lo degudament omplert o enviar-lo a l’adreça del
Club.

-

Pagar la quota d’entrada i la quota anual. Cal ingressar l’import d’aquestes quotes al
compte del Club: IBAN ES38 2100 0786 7702 0008 5474 (compte corrent de La
Caixa 2100-0786-77-0200085474).

-

La quota anual és de 170 €. La quota d’entrada varia segons es sigui o no membre
de l’Associació de veïns i amics de Sa Tuna.

-

Aquells qui siguin socis de l’Associació de veïns i amics de Sa Tuna, o que s’en
facin en el moment de demanar l’ingrés al Club, tindran un descompte sobre la
quota d’entrada. En aquest cas l’import serà de 180 €. Si no fossin socis de
l’Associació o no s’en fessin, haurien de pagar l’import complet, que és de 600 €.

-

Si es fan socis de l’Associació, cal pagar la quota anual, que és de 75 €, i cal
ingressar-ho al compte corresponent, el IBAN ES28 2100 8121 3523 0002 4423
(compte corrent de La Caixa 2100 8121 35 23 00024423.

-

L’imprès per demanar l’ingrés a l’Associació es pot demanar a les instal·lacions del
Club o es pot baixar des de la nostre pàgina web.

-

Les sol·licituds no es tramitaran mentre no s’hagi ingressat l’import de les
quotes corresponents

Sa Tuna, 2 d’agost de 2016.

Club Marítim de Sa Tuna i Aiguafreda
Solicitud d’ingrès
Cognoms:

Nom:
DNI o passaport:
Adreça habitual. (Localitat, carrer, número, codi postal, telèfon, telèfon mòbil)

Adreça a Begur o rodalies (Localitat, veinat, carrer, número, codi postal, telèfon, telèfon
mòbil)

e.mail:

Banc o caixa i número de compte bancària pel pagament de les quotes del club

Signatura

Data:

A omplir pel Club
Número de soci:

