Joan Batllori, 21 - 08980 Sant Feliu de Llobregat - Barcelona
93 666 18 59 - cinebaix@cinebaix.com - www.cinebaix.com

Joan Batllori, 21 - 08980 Sant Feliu de Llobregat - Barcelona
93 666 18 59 - cinebaix@cinebaix.com - www.cinebaix.com

Vull fer-me soci/sòcia de CineBaix

Vull fer-me soci/sòcia de CineBaix

Nom i cognoms ________________________________________________________

Nom i cognoms ________________________________________________________

DNI __________________________ Data de naixement ______________________

DNI __________________________ Data de naixement ______________________

Adreça completa ______________________________________________________

Adreça completa ______________________________________________________

Població _________________________________________ Codi postal __________

Població _________________________________________ Codi postal __________

Telèfon fix _______________________ Telèfon mòbil _________________________

Telèfon fix _______________________ Telèfon mòbil _________________________

Adreça electrònica _____________________________________________________

Adreça electrònica _____________________________________________________

Professió _____________________________________________________________

Professió _____________________________________________________________

He decidit inscriure’m com a soci/sòcia d’aquesta entitat, i vull domiciliar el
pagament de la quota anual de 30 € al compte bancari que indico a
continuació:

He decidit inscriure’m com a soci/sòcia d’aquesta entitat, i vull domiciliar el
pagament de la quota anual de 30 € al compte bancari que indico a
continuació:
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Entitat

Núm. Compte corrent complet
Oficina
DCB
Núm. de compte

S

E

Data:............................................................................

•
•
•

•

Codi
país

Signatura del soci/sòcia

Envieu la butlleta amb totes les dades a cinebaix@cinebaix.com o doneu-la a taquilla.
La renovació anual serà automàtica a principis d’any sempre que no comuniqueu el
contrari.
Avantatges de ser soci/sòcia de CineBaix:
. entrada a preu reduït especial qualsevol dia de la setmana
. entrada gratuïta a totes les projeccions de La Mostra de CineBaix
. descompte en les retransmissions d’òperes i ballets
. descompte en els concerts de ContraBaix a Sant Feliu
El carnet de soci/sòcia és unipersonal i intransferible i cal ensenyar-lo a taquilla.
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Núm. Compte corrent complet
Oficina
DCB
Núm. de compte

S

Data:............................................................................

•
•
•

•
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Hi sortiràs guanyant!

Hi sortiràs guanyant!

I col·laboraràs en un projecte que va més enllà de la ficció

I col·laboraràs en un projecte que va més enllà de la ficció

Som un cinema associatiu
sense ànim de lucre.

Som un cinema associatiu
sense ànim de lucre.

Treballem des del voluntariat i l’autogestió
per oferir-te:

Treballem des del voluntariat i l’autogestió
per oferir-te:

cinema
òperes i ballets
cinefòrums
La Mostra de CineBaix
sessions per a centres educatius
El Documental del Mes
Cicle de Cinema Infantil

cinema
òperes i ballets
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La Mostra de CineBaix
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El Documental del Mes
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Utilitzem serveis financers ètics i solidaris.
Oferim productes de Comerç Just, ecològics,
alternatius i de proximitat.
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Ajuda’ns a continuar
Fes-te’n soci

Ajuda’ns a continuar
Fes-te’n soci

en conveni amb

en conveni amb

