
Premsa Comarcal

30 de maig de 2015
Biblioteca Municipal l’Ateneu 

Esparreguera

  9a Convenció de la 
Premsa Comarcal i Local

33a Assemblea de l’ACPC
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Inscripció

Publicació /Empresa .........................................................................................................................................
Adreça ..............................................................................................................................................................
Població ..............................................................................Codi Postal ...........................................................
Telèfon ..............................................................................................................................................................
E-mail ...............................................................................................................................................................

Tipus d’inscripció 

Soci ACPC    ❏

Altres Associacions, professors
i estudiants acreditats

Dades assistents

S’ha de marcar amb un X a que s’assistirà 
 Nom i Cognoms Assistència  Assistència Excursió  Dinar 
  Assemblea Convenció Acompayants 
 (accés restringit socis)

1r. Assistent .................................................... ❏	 ❏	 ❏	 ❏
2n.Assistent .................................................... ❏	 ❏	 ❏	 ❏
3r.Assistent ..................................................... ❏	 ❏	 ❏	 ❏
4t.Assistent ..................................................... ❏	 ❏	 ❏	 ❏

Forma de pagament 

Individual, soci ACPC.  Gratuït (1 persona per publicació)
Resta assistents  35 €

Transferència bancària a l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal:
La Caixa compte corrent: ES02 2100 8245 1222 0004 2015

Omplir i enviar per correu electrònic a olga@premsacomarcal.cat

Aquest full d’inscripció garanteix la reserva pel dinar. És imprescindible haver reservat per poder assistir-hi

En compliment de la LOPD, les seves dades són confidencials i formen part dels nostres fitxers per gestionar la seva alta com a membre de 
l’Associació, complir  amb les funcions descrites en els estatuts i les demés relatives a la seva condició d’associat, així com remetre-li informació 
comercial, inclòs per mitjans  electrònics. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a l’Associació Catalana de la 
Premsa Comarcal (ACPC), a l’adreça de correu electrònic premsacomarcal@premsacomarcal.cat, juntament amb còpia del seu DNI.

Corporativa, soci ACPC  
(segones i successives inscripcions)

Públic general   ❏❏

❏
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Corporativa, soci ACPC  
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Caixabank
A partir del dia 15 de maig no es procedirà a la devolució de cap import.


