
FES-TE SOCI 

VPC ANDORRA RUGBY XV 

 

 

Jugador, jugadora, seguidors, veterans, pares i mares, futurs jugadors, US NECESSITEM. 

Fes-te soci del teu club, VPC ANDORRA RUGBY XV. 

 

DADES PERSONALS Renovació Nou soci 

 

Nom  Cognoms  Data de naixement 

Adreça postal     

Població  Correu electrònic  Telèfon 

En el cas afirmatiu, fica una creu a la casella. 
 

    Tinc llicència al club 

    Vull fer part de la llista de difusió de Whatsapp del VPC Socis 

DADES BANCÀRIES     

 

La participació econòmica fent-te soci és de 30€ anuals. 

Titular del compte                                                                                                                                                              

Entitat bancària    

Codi IBAN 

 
COL·LABORACIÓ DEPARTAMENT DE PROTECCIÓ CIVIL I GESTIÓ D’EMERGÈNCIES 

 
Al fer-te soci del VPC ANDORRA RUGBY XV, estaràs participant, de forma voluntària en la col·laboració 
amb el DEPARTAMENT DE PROTECCIÓ CIVIL I GESTIÓ D’EMERGÈNCIES per tal de donar suport en situacions 
d’emergències o catàstrofes o amb aquelles accions relacionades amb la prevenció i solidaritat. 

 

    Sóc major d’edat i VULL formar part del Cos de Voluntaris de Protecció Civil 

    Vull fer part de la llista de difusió de Whatsapp de VPC Voluntaris Protecció Civil 

    NO VULL formar part de Cos de Voluntaris de Protecció Civil 
 

En el cas afirmatiu, respon a les següents preguntes. 

Professió i Ocupació profesional          

Activitats de lleure practicades            

Formacions o experiència relacionada amb les emergències (Ex : 1ers auxilis, prevenció de riscos, etc) 



FES-TE SOCI 

VPC ANDORRA RUGBY XV 

 

 

Signatura i nom del titular del compte 
 
 

 

Signatura i nom del soci (en el cas que no sigui el mateix que el titular del compte) 
 
 

 
 

Mitjançant la signatura d’aquesta inscripció, autoritzeu a VPC ANDORRA RUGBY XV a enviar ordres a la 

vostra entitat financera per debitar càrrecs per els imports corresponents al vostre compte d’accord amb les 

instruccions de VPC ANDORRA RUGBY XV. Tanmateix, si voleu formar part del cos de voluntaris de Protecció 

Civil, autoritzeu al VPC Andorra Rugby XV a compartir les vostres dades, excepte les bancàries, amb el 

DEPARTAMENT DE PROTECCIÓ CIVIL I GESTIÓ D'EMERGÈNCIES. 


