
XXVII CONGRÉS NACIONAL D’AMICS DELS MUSEUS
Girona, 5-7 d’abril de 2019

Fitxa d’inscripció

Nom: ……………………………… Cognoms: ……………………………………………………...

Entitat i carrec (si s’escau): ………………………………………………………………………....

Direcció: ………………………………………………………………………………………………..

Ciutat: ………………………. CP: ……………….. Província: …………………………………….

Telèfon: ……………………  Correu electrònic*: ………………………………………………....

He conegut el Congrés a través de……………………………………………………………....

*Conforme als nous requisits del Reglament General de Protecció de Dades de caràcter Personal de la UE (GDPR), li informem que la seva adreça de correu
electrònic estarà inclosa a la nostra base de dades amb l’objectiu d’enviar-li informació de la FEAM.  Si desitja deixar de rebre-la, pot contactar amb
nosaltres a feam@feam.es  

La inscripció quedarà formalitzada un cop realitzat el pagament.

Data límit d’inscripció: 25 març 2019

Enviar la fitxa d’inscripció per correu electrònic a feam@feam.es o per correu postal
a Federación Española de Amigos de los Museos - Avenida Reyes Católicos, 6. 28040
Madrid 

Quotes 

Programa Congressistes

A. Associacions federades*¹:  90 €   □

B. Associacions no federades*¹: 110 €   □

C. Amics Museu d’Art de Girona *1:  30 €  □

D. Associacions de Girona no federades*1:  40 €  □

E. Joves*2:  30 €  □

*1   Inclou el còctel de benvinguda, les visites guiades i el servei d’autobusos del dissabte.
*2   Adjuntar carnet acreditatiu (edat entre 18 y 30 anys). Inclou el còctel de benvinguda, les visites guiades i el 

servei d’autobusos del dissabte.  
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Programa Cultural

F. Amics Associacions federades*3:  110 €  □

G. Amics Associacions no federades *3:  130 €   □

H. Amics Associació Museu d’Art de Girona *3:  70 €  □
 
*3   Inclou el còctel de benvinguda, les visites guiades, el dinar del dissabte i el servei d’autobusos del dissabte.

Forma de pagament

Transferència bancària a Caixabank: ES77 2100 5529 90 21 0015 9726  
Titular del compte: Federación Española de Amigos de los Museos

√ Important: indicar en el concepte→ Codi de referència (N.º 41 ), Nom, Cognom i  Tipus de
quota.  Exemple: Ref. 41, Ana García, Quota A.

√ Política de devolució: un cop realitzat el pagament de la quota no es procedirà a la seva
devolució, excepte en cas de cancel·lació del congrés.


