Amics de Tushita
Programa de socis
FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
«Amics de Tushita» és el programa de socis amb aportacions variables que ens permetrà tirar endavant
projectes, convidar a mestres i practicants, i també mantenir i millorar el centre i recolzar a les persones que
treballen de forma voluntària.

Com inscriure's: Et pots inscriure per CORREU POSTAL o a través de CORREU ELECTRÒNIC.
• Si desitges inscriure't al programa per CORREU POSTAL, si us plau:
1. IMPRIMEIX i OMPLE el FORMULARI D'INSCRIPCIÓ i l'ORDRE DE DOMICILIACIÓ.
2. SIGNA els dos documents.
3. ENVIA'LS per correu a: Centre de meditació Tushita. Apartat de correus 69. 17401 Arbúcies
(Girona). Espanya.
• Si desitges inscriure't al programa per CORREU ELECTRÒNIC, si us plau:
1. OBRE i OMPLE el FORMULARI D'INSCRIPCIÓ i l'ORDRE DE DOMICILIACIÓ.
2. ENVIA'LS emplenats per correu electrònic a: oficina@tushita.es
3. Rebràs un correu electrònic amb instruccions per signar-los a través de CONNECTACLICK (un «tercer
de confiança»), un servei que et permetrà FIRMAR DIGITALMENT el document amb seguretat i validesa
legal. Tingues en compte que el correu pot tardar algun dia en arribar-te.

Dades de la inscripció
Emplena en MAJÚSCULES les següents dades (tots els camps són obligatoris):

Modalitat mensual:
 5€  15€  30€

 Altra quantitat (indicar la quantitat): ________

Nom i cognoms:

Adreça:

Telèfon:

Correu electrònic:

De moment, per motius legals, las quotes de socis («Amics de Tushita») i les donacions no desgraven, pel què no podem facilitar
certificats de donacions per les aportacions realitzades. Estem treballant per tal que siguin deduïbles. Si en el futur ho són, us
informarem convenientment.
D'acord amb la normativa vigent de protecció de dades l'informem que les seves dades seran incloses en el fitxer Socis i simpatitzants de
la Comunitat per a la Preservació de la Tradició Mahayana. Les dades demanades s'usaran exclusivament per prestar-li els serveis
indicats. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació davant: CPTM C / Pere IV, 201, (08018) Barcelona, acreditant
degudament la seva identitat.

Lloc i data:

Signatura:

ATENCIÓ: Aquests camps no es poden
emplenar directament en el PDF. Si optes per
inscriure't per CORREU ELECTRÒNIC s'han de
deixar en blanc, ja que posteriorment signaràs
els documents digitalment.

Amics de Tushita
Programa de socis
ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA CORE
Referència de l’ordre de domiciliació: AMICS TUSHITA
Identificador del creditor: ES68001R7800384E
Dades del creditor: COMUNIDAD PRESERVACIÓN TRADICIÓN MAHAYANA
Calle Miguel Ángel, 7, 28010 Madrid - ES
CIF: R7800384E
Empleni en MAJÚSCULES les següents dades:
Nom i cognoms del deutor (el titular del compte bancari):

Adreça:

Codi postal i població:

Província i país:

CIF / DNI / NIE:

Swift-BIC del banc deutor (opcional)

Número de compte IBAN

(2)

(1)

:

:

Tipus de pagament: RECURRENT (RCUR)
(1)
(2)

Pot contenir 8 o 11 posicions.
A Espanya l’IBAN consta de 24 posicions començant per ES.

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per
realitzar càrrecs a la compte d’aquest i (B) a l’entitat per efectuar els càrrecs a la seva compte seguint les instruccions del creditor. Com a
part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per part de la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit
amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’haurà d’efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec al compte.
Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets dirigint-se a la seva entitat financera. Una vegada signada aquesta ordre de
domiciliació ha de ser enviada al creditor per la seva custodia.
D'acord amb la normativa vigent de protecció de dades l'informem que les seves dades seran incloses en el fitxer Socis i simpatitzants de
la Comunitat per a la Preservació de la Tradició Mahayana. Les dades demanades s'usaran exclusivament per prestar-li els serveis
indicats. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació davant: CPTM C / Pere IV, 201, (08018) Barcelona, acreditant
degudament la seva identitat.

Lloc i data de l'ordre:

Signatura:

ATENCIÓ: Aquests camps no es poden
emplenar directament en el PDF. Si optes per
inscriure't per CORREU ELECTRÒNIC s'han de
deixar en blanc, ja que posteriorment signaràs
els documents digitalment.

