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DATOS SOCIO/A 

NOME E APELIDOS  

DATA DE NACEMENTO  DNI 

ENDEREZO  

LOCALIDADE  CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO(S)  

CORREO ELECTRÓNICO  

 

INTEGRANTE DA BANDA INFANTIL  

INTEGRANTE DA XOVE BANDA DE NARÓN  
 

A inscrición como socio/a na Asociación Cultural Musical Sementeira de Narón permite a 

participación de tódolos membros da súa unidade familiar na Escola de Música e nas 

Agrupacións Musicais da Asociación. 

A continuación indícanse os membros matriculados e participantes beneficiario/as desta cota de 

socio:  

NOME E APELIDOS DO MÚSICO/A 

(Participante na escola de música 

ou nas agrupacións de Sementeira) 

 

 

 
 

 PAGO EN EFECTIVO 

 PAGO POR TRANSFERENCIA  (ABANCA: ES17 2080 0235 9330 4000 0997) 

No caso de pago por transferencia deberase achegar o xustificante bancario por correo electrónico 

ou impreso na propia Asociación e facer constar o nome do socio. 

 No caso de ser responsable dun menor participante na escola ou agrupacións da ACM 
Sementeira, permito a publicación das súas imaxes na Web ou redes sociais por parte 
da ACM Sementeira. 

 

 

Narón, a _____ de ______________ de 2018. 
 

Asdo. 

De acordo có establecido pola Lei Orgánica 15/1999, do 13 de setembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que 

os seus datos serán incluídos nun ficheiro do que é titular a ASOCIACIÓN CULTURAL MUSICAL SEMENTEIRA e poderán ser utilizados para 

prestarlle o servizo solicitado, a xestión fiscal, contable e administrativa da asociación, así como o envío de información comercial sobre 

os nosos produtos e servizos. Informámoslle tamén que poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e 

oposición no domicilio da ASOCIACIÓN CULTURAL MUSICAL SEMENTEIRA en R/HOLANDA, S/N – PAZO DA CULTURA, 15570 NARÓN (A 

CORUÑA). Se non desexa ser informado dos nosos produtos ou servizos, comuníquenolo en R/Holanda, S/N – PAZO DA CULTURA 15570 

– NARÓN (A CORUÑA). 


