Butlleta d'Inscripció
Viatge a l'arquitectura de Zaragoza (10, 11 i 12 de maig de 2019)

Cognom1:

Nom:

Cognom2:

Professió:

Telélon:

Nif:

Fax:

eMail:

Adreça:

CP:

Categoria:

Habitació doble

Habitació individual

Forma de pagament:

Comptat
Crèdit (càrrec al compte habitual de l'arquitecte)

Data límit d'inscripció:
26 de febrer

Despeses de cancel·lació:

Transferència bancària a: Caixa d'Arquitectes ES84 3183 0700 44
0000003306 (s'ha de remetre el justificant de l'ingrés a la Secretària
d'Activitats Tècniques i Culturals del COAIB)
Fins a 3 dies abans de la sortida: 25%
3 dies abans de la sortida: 50%
2 dies abans de la sortida: 100%

Observacions:

Data: 10, 11 i 12 de maig de 2019
Organització: Vocalia de Cultura COAIB
Preu viatge: 260 € + iva (21%)
Suplement Habitació individual: +57 € + Iva(21%)

Informació: Inscripcions a través de Secretaria d'Activitats
Tècniques i Culturals del COAIB
Tel. 971 228 658
www.coaib.es
email: cultura@coaib.es

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal: Les seves dades personals seran incorporades a un fitxer del
COL•LEGI OFICIAL D'ARQUITECTES DE LES ILLES BALEARS (COAIB) per a la tramitació de la seva inscripció, així com per a l'organització i la
gestió administrativa i econòmica de les activitats culturals, i formatives i professionals que organitza. Així mateix, si és el cas, les seves dades seran
igualment tractades per a la concertació de vols i estades en el seu nom, i poden ser comunicades amb aquesta exclusiva finalitat a Agències de
Viatges, Establiments Hotelers i Companyies Aèries per a l'emissió de bitllets, realització de reserves, així com per a la concertació de vols i estades.
Vostè manifesta que les dades subministrades són correctes i veraces i es compromet a comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Pot exercir
els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, mitjançant escrit dirigit al COAIB, C/ Portella, 14 (07001) - Palma de Mallorca. Si inclou
dades de caràcter personal titularitat de tercers, haurà d'obtenir prèviament el seu consentiment i informar-los sobre els extrems anteriorment indicats.

Enviar eMail

Imprimir

Esborrar dades

És important, que si envia aquest formulari per correu electrònic, verifiqui al seu programa de
correu (Outlook, Outlook Express) si s'ha enviat correctament. En cas de no poder verificar-ho,
és aconsellable guardar aquest arxiu o imprimir-ho en 'pdf', i enviar-ho a cultura@coaib.es.

