
COLLA GEGANTERA I CAPGROSSOS  
DE FORNELLS DE LA SELVA 

 

La Colla Gegantera i Capgrossos de Fornells de la Selva és una associació 

cultural sense ànim de lucre, les despeses que tenim les cobrim a través 

d’activitats organitzades per la colla, subvencions publiques, i quotes de soci. 

Els socis de la colla contribueixen econòmicament perquè la colla pugui 

créixer i seguir avançant. Qualsevol persona es pot donar d’alta com a soci. 

 

DADES PER FER-TE SOCI 

Pots fer-te soci emplenant la butlleta i entregant-la a un responsable de la 

Colla o enviant-nos la butlleta per correu electrònic. 

 

Nom i cognoms      DNI 

___________________________________________      _________________ 

Data Naixement Telèfon       Correu-e 

___/____/______ ___________        _____________________________ 

Adreça 

_______________________________________________________________ 

Codi postal Població 

_________        __________________________________________________ 

 

QUOTA DE SOCI : Quota anual i per família de 50,00€  

Número de compte corrent ( 20 dígits) 

_______ / _______/____/________________________________ 

 

 

Autoritzo a la  Colla Gegantera i Capgrossos de Fornells de la Selva a 

girar la quota de soci anual al número de compte corrent indicat. 

Vull rebre informació sobre la colla al meu correu electrònic 

 

La teva participació és molt important 

 

COLLA GEGANTERA I CAPGROSSOS  

DE FORNELLS DE LA SELVA 

INSCRIPCIÓ CLASSES  
 

Nom i cognoms __________________________________________________ 
 

Data Naixement Telèfon       Correu-e 
 

___/____/______ ___________        _____________________________ 
 

Adreça _________________________________________________________ 
 

Codi postal Població 

_________        __________________________________________________ 
 

 Classes de Gralla: 1,5 hores dissabtes i assajos dimarts i dijous 

 Preu: 15 € / mes per família. ( socis ) 
 

 Classes de percussió: 1,5 hores dissabtes i assajos dimarts i dijous 

 Preu: 15 € / mes per família. ( socis ) 
  

Número de compte corrent ( 20 dígits) 

_______ / _______/____/________________________________ 
 

Titular compte___________________________________________________ 

 
 

AUTORITZACIÓ 

En/na __________________________________________________________ 

com a pare / mare / tutor, amb DNI núm. ________________________ 

autoritzo el nen/a ________________________________________________ 

a realitzar l’activitat indicada i, autoritzo a la  Colla Gegantera i Capgrossos de 

Fornells de la Selva a girar la quota mensual al número de compte indicat. 

Signatura i data 

 

 


