SOBRE NOSALTRES
L’Associació Cetacea és una entitat sense ànim de lucre nascuda el 2012 amb l’objectiu de divulgar, conservar i
estudiar els cetacis que habiten la costa catalana. Creiem que la millor manera de defensar els cetacis i preservar
el seu hàbitat és informant i conscienciant la població. Mitjançant conferències, tallers i treball de camp (Projecte
de Foto Identificació) dediquem tot el nostre esforç per apropar la gent a la realitat d’aquests animals.
L’Associació Cetacea es compon d’un equip multidisciplinar de voluntaris que treballen desinteressadament i
està coordinada per una junta directiva escollida en assemblea. A l’associació hi ha cabuda per a tota persona
que vulgui aportar quelcom que ens ajudi a aconseguir els nostres objectius actuals:
· Observació i recollida de dades dels cetacis de la nostra costa.
· Promoure la divulgació i educació sobre els cetacis i el medi marí.
· Compartir les dades recollides amb altres persones i entitats.
· Apropar a la població al món marí i especialment als cetacis.
· Efectuar xerrades, tallers i sortides per ampliar el conociemiento dels cetacis.
¿PER QUÉ ASSOCIAR-SE?
Com que és una entitat sense ànim de lucre, l’associació només disposa dels recursos que aporten els seus
socis i simpatitzants. Aquests recursos van des donacions econòmiques fins a la dedidación i treball dels nostres
voluntaris.
En aquest sentit, l’aportació d’una quota anual representa una font inestimable d’ingressos que ens permetrà
continuar treballant cada temporada. I cada un dels socis representa una part important del projecte, ajudant a
que cada vegada més gent conegui i protegeixi els cetacis i altres animals marins.
¿QUÈ S’OBTÉ COM A SOCI?
Tots els socis de l’Associació Cetacea tindran accés als següents avantatges:
· 20% de descompte en les sortides i activitats que requereixin inscripció.
· 10% de descompte en marxandatge.
· 10% de descompte en el nostre programa d’apadrinament.
· Rebre informació periòdica mitjançant el nostre butlletí electrònic bimensual.
· Mantenir-se informat puntualment de totes les notícies i activitats referents a l’associació.
· Dret a participar activament en l’esdevenir de l’associació mitjançant les assemblees.
· Prioritat en la participació en: sortides, conferències, tallers i altres activitats.
REQUISITS PER ASSOCIAR-SE
Qualsevol persona major d’edat o entitat que comparteixi la nostra visió i objectius pot inscriure’s com a sòcia.
Per això hauran d’omplir completament el formulari d’inscripció inclòs en aquest document i abonar el pagament
de la quota anual (50 €). En el cas dels menors de 18 anys, han de presentar una autorització dels pares o tutors
legals a més del formulari d’inscripció.
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FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
Per formalitzar l’inscripció cal omplir per complet els següents camps i presentar un justificant bancari del
pagament de la quota anual.

Nom i cognoms
Número DNI:
Telèfon:

			

Email:

Direcció:
CPdi Postal:				

Localitat:			

Província:							

Pais:

MÉTODE DE PAGAMENT
Domiciliació Bancària:
Autoritzo al banc
a realitzar el pagament de la cuota anual que, amb cèrrec al meu compte, presenti l’Associació Cetàcea.
Número de compte:
Titul·lar del compte:

QUOTA ÚNICA ANUAL: 50 €*
* La quota anual es cobra en el moment de formalitzar l’inscripció. A partir d’aquest moment les següents quotes es
cobraran al gener, independentment del mes en què es realitzés la sol·licitud d’inscripció a l’associació. En cas de voler
donar-se de baixa de l’associació, haurà de notificarse via e-mail a socis@associaciocetacea.org
ÚS DE LES DADES
Les vostres dades personals s’incorporaran als fitxers de l’Associació Cetacea únicament amb la finalitat d’informar
sobre els projectes i activitats de l’associació. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades
de caràcter personal, podreu exercir el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició enviant un correu a info@
associaciocetacea.org
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