
           

INSCRIPCIÓ DE SOCI / SÒCIA DE L’ATENEU SANTFELIUENC 

 Soci infantil: 15 € / any (menor de 18 anys)    Soci jove: 25 € / any (de 18 a 29 anys)                                            

 Soci adult: 35 € / any natural      Soci sènior: 25 € / any (a partir de 66 anys)                                            

 

Vine a gaudir en primera persona de la cultura a l’Ateneu Santfeliuenc. Una entitat cultural amb patrimoni, fundada el 1881, 

de les històriques de Sant Feliu de Llobregat. Espai de formació, difusió i producció cultural, de referència a la nostra ciutat. 

 

 

 

 

 
 

DADES PERSONALS: 

 

FORMO PART DE... 

 Cor de l’Ateneu  Coral Crescendo  Coral infantil Tic Tac  Cor 685   USLA 

 CB Big Band  La Poètica  Fotògrafs de l’Ateneu  Ministrils  

 Taller de  _____________________________________________________________________________________ 

 Altres ________________________________________________________________________________________ 

 

 Accepto que l’Ateneu Santfeliuenc inclogui les meves dades a la seva base de dades amb la finalitat d’enviar-me informació que 

consideri del meu interès. L’Ateneu Santfeliuenc m’assegura que les meves dades seran protegides conforme a la Llei 34/2002 de 

serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i la vigent Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter 

personal. En cas de no acceptar-ho, marqueu aquesta casella:  

 

DADES BANCÀRIES: 

 

Jo, ____________________________________________________________________ autoritzo a l’Ateneu Santfeliuenc 

a domiciliar la quota anteriorment indicada al següent número de compte:                                         

 

ES _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _    

 

Signatura: 

 

Sant Feliu de Llobregat, a _____ /_____ / 202__                    

Nom i cognoms  

Correu electrònic                     NIF 

Telèfon/s                      Data de naixement 

Adreça  

Municipi                     Codi Postal 

Associant-te a l'Ateneu podràs gaudir dels següents avantatges: 

▪ col·laborar en el projecte de l’Ateneu ajudant a continuar generant espais de relació i de foment de la cultura 

▪ poder a assistir a les assemblees amb dret de veu i vot 

▪ descomptes i beneficis en les activitats organitzades per l’Ateneu 

▪ descomptes pel lloguer de sales i espais de l’Ateneu 

▪ descomptes als comerços i entitats en conveni amb l’Ateneu: ateneusantfeliuenc.cat/elmeucarnet 

▪ rebre informació sobre les activitats que es fan a l’entitat, a través de L’Altaveu, el butlletí informatiu de l’Ateneu 

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://ateneusantfeliuenc.cat/elmeucarnet/
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5290&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5290&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5290&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5290&m=db
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