FITXA DE PARTICIPACIÓ
Nom de l’entitat:

Adreça:
Codi Postal:

Localitat:

Telèfon:

Fax:

CIF:

Correu electrònic:

Persona de contacte del centre :
Persones que assistiran a la fira i que poden fer torns a l’estand
(indiqueu-ne noms i cognoms):

Tel. mòbil de contacte d’algun dels assistents:
Participareu en les visites? En quines? Quantes persones? (indiqueune noms i cognoms)
Persones que assistiran al dinar* (noms i cognoms)

* Preu del dinar: 20 €. S’haurà de fer l’ingrés al compte indicant Recercat
ES97 2100 0180 8302 0027 7863 i el nom del centre d’estudis, abans del
15 d’abril.


En cas d’alguna intolerància, us agrairíem que ens ho indiquéssiu.
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Solꞏliciteu un ajut de desplaçament?
SI
NO

50 € (entre 100 i 150 km)
75 € (entre 150 i 200 km)
125 € (més de 200 km)

En cas afirmatiu, haureu d’enviar el document de justificant de despeses que
trobareu al final d’aquest document. L’haureu d’enviar després del Recercat a
l’adreça merce@irmu.org.
Heu presentat una proposta de pòster:
SI
NO
Llista de publicacions aportades

Preus

1.
2.
3.
4.
5.
Altres materials (desplegables, díptics, etc.):
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Voleu participar en l’estand de l’IRMU si es concreta la participació a
Setmana del Llibre en català?

la

SI
NO
Només per a centres de Terres de l’Ebre: Voleu participar en la Fira del Llibre
Ebrenc?
SI
NO
En cas afirmatiu, la devolució de les publicacions es realitzarà després de la Setmana
del llibre en Català .
Desitgem participar en aquesta Jornada i declarem conèixer i acceptar totes les condicions de la
normativa que les regeix.

Signatura i segell de l’entitat

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: 27 de març de 2020
TERMINI DE RECEPCIÓ DE MATERIALS: 15 d’abril de 2020
Cal que envieu aquesta butlleta degudament emplenada per correu electrònic a
l’adreça merce@irmu.org
Les vostres dades identificatives seran tractades per l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) per a la gestió de la
informació que ens heu solꞏlicitat i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades. No se
cediran en cap cas. Teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes, a la
portabilitat i/o a solꞏlicitar-ne la supressió enviant un correu electrònic a aquesta adreça. Així mateix, podeu
presentar una reclamació davant una autoritat de protecció de dades.

N No vull rebre informació de les diferents activitats.
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