
CARNET DE SIMPATITZANT

D’ESCOLTES DE MENORCA

Benvolgut/da amic/amiga,

T’agradaria formar part de la gran família que és l’Escoltisme, ajudant a la nostra entitat a poder seguir

treballant en l’educació d’infants i joves en el seu temps de lleure, mitjançant tot tipus d’activitats i serveis?

Et presentem el CARNET de SIMPATITZANT, amb una quota de sols 30€/any.

Què farem amb la teva aportació:

La majoria anirà destinada a cobrir les despeses de funcionament de l'associació i els agrupaments.

Es destinarà 1€ a un fons per ajudes a les famílies que puguin tenir dificultats a l’hora de pagar la

matrícula d’un nen/a o jove a un agrupament escolta.

Poder  seguir  oferint  un  escoltisme  de  qualitat,  fomentant  la  formació  dels  nostres  caps  i

responsables.

Què t'oferim com a Simpatitzant:

Informar-te de totes les activitats d'Escoltes de Menorca, que s'organitzin via correu electrònic.

Regalar-te un Calendari Escolta que rebràs a casa teva.

Descomptes en cursos de l’Escola de Formació.

Participar de les activitats d’Escoltes de Menorca gaudint de petits descomptes: Diada del Pensament

(Febrer), Sant Jordi (Abril), i Llum de la Pau (Desembre).

Qui pot gaudir del carnet?:

Pot ser Simpatitzant qualsevol persona adulta que li agradi la nostra causa.

Com obtenir el carnet?

Omplir la butlleta d'inscripció adjunta i signar-la.

Es pot fer arribar a l'oficina d'Escoltes de Menorca o als agrupaments. També pots escanejar-la i fer-la

arribar mitjançant el correu electrònic a: escoltes@escoltesmenorca.org.

Quota:

El preu de quota serà de 30€  per any.

Les quotes seran renovades automàticament el gener de cada any.

Si es dona d'alta un carnet una vegada iniciat l’any, la quota serà proporcional a la resta d’any que queda i

caducarà el 31 de desembre.

El  període  d'octubre  a  desembre  no  s’emetran  carnets,  les  inscripcions  rebudes  en  aquests  mesos

s’expediran el gener de l’any següent.

Baixa:

Per  donar-se de baixa i  anular  la  renovació del  carnet,  s’haurà  de posar  en contacte amb la  oficina de

Escoltes de Menorca abans del 15 de desembre. No es retornaran quotes cobrades.

Protecció de Dades:

Les dades personals d'aquest full, s'inclouran a la base de dades de Escoltes de Menorca. Aquesta base de

dades és d’ús intern i exclusiu de la nostra associació i mai es cedeixen a altres entitats, administracions o

empreses.  La  protecció  de  dades  personals  està  reconegut  i  regit  per  l’article  5  de  la  Llei  15/1999,  de

protecció de dades.  i  l’article 12 del Reial  Decret 1729/2007. En qualsevol moment pot exercir  els drets

reconeguts per la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a l’oficina

d’Escoltes de Menorca.



Sol·licitud del Carnet de Simpatitzant de
l'A.D.E – Escoltes de Menorca – M.S.C.

DADES PERSONALS

Nom:

Llinatges:

DNI:

Adreça:

CP: Població:

Telèfons:

Correu Electrònic                                                                          @

    

Vull Rebre informació a través de correu electrònic.

He fet la promesa Escolta a l'Agrupament_____________________________________________

Domiciliació bancària

Titular:

DNI del Titular:

Banc:

IBAN:

Qui  signa  ha  llegit  i  ACCEPTA  les  condicions  d’us esmentades  al  full  adjunt  a  la  inscripció  i  dona  el  seu

consentiment per carregar al compte indicat a la domiciliació bancària, l'import de la quota de simpatitzant.

Signatura titular del compte.

_____________, a ____ de _____________________________________ de 20____

Una vegada emplenada aquesta butlleta, enviar-la per correu electrònic a escoltes@escoltesmenorca.org,

o per correu postal a Pl. Reial, 10 de Maó, o entregar-la físicament a un dels agrupaments més pròxims.

mailto:escoltes@escoltesmenorca.org

