Associació per les Tradicions Populars Catalanes

“EL SERPENT DE MANLLEU”
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ COM A:

SOCI

Quota:

10 euros anuals
Més de 10 euros anuals ( ....................€)

Dom. Bancaria Entitat _ _ _ _
D.C. _ _

Oficina _ _ _ _

Nº Cta: _ _ _ _ _ _ _

COL·LABORADOR
SIMPATITZANT
UTILITZEU LLETRES MAJÚSCULES.
Nom

Cognoms

Data de naixement
/

NIF

Telèfon fix i/o mòbil

/

Correu electrònic

Adreça
Codi postal i Municipi

Entitat

ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ
Secretaria – Finances – Protocol

— Tresoreria
— Secretaria
— Protocol / Relacions públiques

Promoció – Imatge

— Publicitat
— Mitjans de comunicació
— Marxandatge (samarretes, bosses, xocolata...)
— Noves tecnologies (web, facebook, twitter)

Espectacle

— Accions teatrals: Tropa, Processó, Famílies, Diables, Vailets...
— Accions musicals: tabals, música, dansa, cantaires...
— Imatgeria: manipulació del Serpent, construcció, escenografia...

Infraestructura

— Coordinació d’espais: Plaça Fra Bernadí, Passeig del Ter, la Devesa...
— Seguretat
— Voluntariat

Activitats paral·leles

— Actes durant el dia: Matinal a la Devesa...
— Serpent dels Menuts
— Salt del Diamant
— Altres possibles activitats

Suggeriments / Propostes

Data i signatura

Dono el meu consentiment a que les meves dades personals siguin incorporades a un fitxer, titularitat de l’associació sense ànim de lucre
Associació per les Tradicions Populars Catalanes “EL SERPENT DE MANLLEU”, amb domicili a la Plaça de Dalt Vila “Can Puget”, CP 08560,
de Manlleu, per tal de poder realitzar totes les gestions necessàries pel manteniment de la meva condició de soci, col·laborador o simpatitzant
de l’entitat. Estic informat del meu dret d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les meves dades personals (Llei Orgànica 15/1999).

1. La participació a l’Associació per les Tradicions Populars Catalanes “El Serpent de Manlleu” podrà ser:
— Com a SOCI.
— Com a COL·LABORADOR.
— Com a SIMPATITZANT.
2. L’Associació portarà un registre de Socis, un altre de Col·laboradors i un tercer de Simpatitzants, i vetllarà per
garantir la seguretat i la salvaguarda d’aquestes dades tot complint amb l’establert en la LOPD 15/1999 i en el
RD 1720/2007.
SOCIS
1. Els socis són els associats majors d’edat que es comprometin amb les finalitats de l’Associació, que acceptin explícitament la Declaració Fundacional, que facin efectives les contribucions a les quals s’hagin
compromès per al sosteniment de l’Associació i que no hagin estat suspesos o expulsats de l’Associació
per cap motiu.
2. Els Socis gaudeixen de tots els drets i estan subjectes a totes les obligacions previstes en els Estatuts de
l’Associació i en aquest Reglament de Règim Intern.
COL·LABORADORS
1. Els col·laboradors són aquelles que se senten compromeses amb les finalitats de l’Associació, i volen treballar
activament en les accions i activitats que aquesta promogui, tot i optar —per les raons que siguin— per no causar
alta com a membres de l’Associació, o no reunir les condicions per a ser-ho.
2. Poden ser col·laboradors les persones que conformen algun dels col·lectius següents:
— Les que, per algun motiu personal, optin per no causar alta com a membres de ple dret de l’Associació.
— Les menors d’edat.
— Els socis que no compleixin amb el pagament de les quotes o altres obligacions econòmiques a les quals
s’hagin compromès. Aquestes persones passaran a ser col·laboradors, amb els drets i obligacions inherents a aquesta condició, però quan facin efectives les aportacions endarrerides recuperaran la condició
de socis.
3. Els col·laboradors.
a/ Els col·laboradors queden subjectes als Estatuts de l’Associació i a aquest Reglament de Règim Intern en
tot allò que els pugui ser d’aplicació.
b/ Les persones col·laboradores poden participar en les activitats de l’Àmbit que desitgin d’acord amb les
determinacions que estableixin aquestes.
c/ Les persones col·laboradores no són elegibles ni electors per a cap càrrec de l’entitat.
SIMPATITZANTS
1. Les persones simpatitzants són aquelles que tenen interès en les seves finalitats i volen rebre informació de les
activitats de l’Associació, tot i optar per no causar alta com a soci o com a col·laboradors de l’Associació.
2. Els simpatitzants podran assistir a les reunions si en són convidats, però no tindran dret a vot en cap d’elles.
3. Els simpatitzants podran fer aportacions econòmiques voluntàries a l’Associació.

REPRESENTANT D’ENTITATS
1. Els representants d’entitats poden adherir-se i col·laborar amb l’Associació donant suport públic a les seves finalitats i/o prestant-li ajut econòmic.
2. Tota col·laboració d’un representant d’entitat amb el conjunt de l’Associació, ha de ser notificat per escrit a la
Comissió Executiva per part de qui promogui la col·laboració.
3. La Comissió Executiva podrà oposar-se, impedir o anul·lar la col·laboració de qualsevol representant d’entitat,
quan es consideri que la col·laboració en qüestió entra en conflicte amb els documents bàsics de l’Entitat, els
Estatuts o el present Reglament de Règim Intern) o que pot condicionar indegudament el funcionament de
l’Associació.

