
B U T L L E TA  D ’ I N S C R I P C I Ó

Nom i cognoms  ..................................................................................................................................................................................................................

Entitat / Empresa  .............................................................................................................................................................................................................

Càrrec  ...................................................................................................................................................................................................................................

Adreça  ..................................................................................................................................................................................................................................

Població  ...................................................................................................................................................... Codi Postal  ..................................................

Telèfon  ..............................................................................................  E-mail  ....................................................................................................................

C.I.F. / D.N.I.  ......................................................................................

Quotes d’inscripció:
Inclouen l’assistència a totes les sessions, documentació, 
coffee-breaks i certificat de participació.
Quota normal: 150 €
S’aplicarà a les inscripcions cursades entre el 16 de 
desembre de 2016 i el 10 de març de 2017.
Quota reduïda: 120 €
S’aplicarà a les inscripcions cursades entre el 15 de 
setembre i el 15 de desembre de 2016.
Quota membres de l’Associació Catalana d’Amics de 
l’Aigua: 50% de les quantitats anteriors.
Data límit per formalitzar la inscripció: 10 de març de 
2017.

Modalitat de pagament:
Transferència bancària a favor de l’Associació Catalana 
d’Amics de l’Aigua:
La Caixa
IBAN: ES27 2100 5423 8622 0019 1261
CCC: 2100 5423 86 22 00191261

Formes d’inscripció:
Correu/Correu electrònic: mitjançant tramesa de 
Butlleta d’inscripció + fotocòpia justificant de la 
transferència bancària a:
Associació Catalana d’Amics de l’Aigua
c/ Sardenya, 517, baixos, local 2. 
08024 Barcelona
info@amicsaigua.com
Les inscripcions no seran vàlides fins el pagament previ 
de la quota. 

Cancel·lacions:
Tota cancel·lació notificada abans del 17 de febrer de 
2017 rebrà l’import íntegre de la quota.
A partir d’aquesta data, i fins l’1 de març de 2017, es 
retindrà un 15% per despeses de cancel·lació. 
En el cas de no notificació de la cancel·lació, o de fer-la 
amb posterioritat a l’1 de març de 2017, no serà retornat 
l’import de la inscripció.

Desitjo inscriure’m al II CONGRÉS DE L’AIGUA A CATALUNYA, d’acord amb les condicions següents:

Dates i lloc de celebració:
El Congrés tindrà lloc els dies 22 i 23 de març de 2017, a l’Auditori de CosmoCaixa, c/ Isaac Newton, 26 - Barcelona.

Barcelona, 22 i 23 de març 2017

L’AIGUA COM A RECURS SOSTENIBLE

II CONGRÉS
DE L’AIGUA A CATALUNYA


