ASSOCIACIÓ UNESCO
PER AL DIÀLEG INTERRELIGIÓS
ASOCIACIÓN UNESCO PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
ASSOCIATION UNESCO POUR LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX
UNESCO ASSOCIATION FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ COM A MEMBRE D’AUDIR
En / Na______________________________________________________________________
amb D.N.I. / N.I.E. _____________________________________________________________
amb domicili al carrer___________________________________________________________
Població____________________________________ Codi Postal_______________________
Telèfons _____________________________________________________________________
Adreça electrònica _____________________________________________________________
De tradició religiosa o creença ___________________________________________________
Sol·licita ser admès com a membre de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós.
I perquè així consti, signa la present

a ________________________________ el dia ________ de ________________ de 20
(signatura)

Triar una opció:

Triar una opció:

 Donatiu de 150 euros anuals

 Vull el model 182 d'hisenda per a la desgravació fiscal

 Donatu de 60€ anuals

 No necessito el certificat de donatiu.

Senyors:
Els prego que fins a nou avís facin efectiu a l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós
els rebuts que li presenti la referida entitat, amb càrrec al compte corrent següent, del qual
sóc titular:

IBAN:

____-____-____-____-____-____

CAL ENVIAR AQUEST FULL EMPLENAT A LA SEU DE L'ASSOCIACIÓ

c/Lledó, 11, 1r. | 08002 Barcelona | T. +34 93 457 69 80
secretaria@audir.org | www.audir.org

L’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, AUDIR
ha estat declarada com Associació d'Utilitat Pública inscrita al Registre d'associacions del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya , núm. d'inscripció 23052,
secció 1a, de la demarcació de Barcelona.

En virtut del que estableix l’article 5, de la Llei Orgànica 15/199 de 13 de desembre, AUDIR posa en el seu coneixement que les dades que ens proporcioni
passaran a formar part del fitxer audir.bdb i seran tractades amb la única i exclusiva finalitat de gestionar temes relacionats amb aquest formulari. En qualsevol
moment vostè pot exercir els drets d’oposició, accés rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei 15/1999, de 13 de desembre, dirigint-se per escrit a
AUDIR, c/Lledó, 11, 1r. | 08002 Barcelona o per mail a secretaria@audir.org

