SOLICITUDE DE ALTA COMO SOCIO
Tipo de socio de Pianeiros (márquese o caseleiro que corresponda):

1.□ Socio (maior de 18 anos)
2.□ Socio estudante infantil (menores de 14 anos)
3.□ Socio estudante xuvenil (de 14 a 18 anos)
4.□ Socio familiar (2 o mais membros da unidade familiar)
Datos do solicitante ou do pai/nai/tutor ( para socios tipo 2,3 e 4)
Nome e Apelidos

Que é a Asociación PIANEIROS?
Rexistro de asociacións culturais: 2014/018958-1

da nai ou/e pai
NIF/Pasaporte
Email
Domicilio familiar
Teléfonos de
contacto

Datos dos socios menores de idade
Soci@ 1:
Nome e Apelidos
Data de nacemento

........../.........../………

Nivel e centro de estudios
Soci@ 2:
Nome e Apelidos
Data de nacemento

........../.........../……….

Nivel e centro de estudios

Autorización para os socios menores de idade:
D./Dna..................................................., con DNI........................,
pai/nai do menor..........................................................................
autorizo ó meu fillo/filla a facerse socio/socia da Asociación
pianeiros.
En ….........................., a …........de..............de 2015
Asdo. …........................................................

Faite Pianeiro!

Pianeiros é unha asociación galega de apoio ós pianistas. Queremos servir de reforzo e estímulo

SOLICITUDE DE ALTA COMO SOCIO

para os estudantes de piano máis novos da Comunidade Autónoma Galega. Esta asociación nace
co obxectivo de sumarse ós esforzos xa existentes en moitos ámbitos educativos formais e non

Para

formais, pero con novos matices.

enviarnos esta

facerte

socio

de

Pianeiros

tes

que

solicitude de alta, xunto co

xustificante bancario do pago da cuota anual.
Obxetivos da Asociación Pianeiros

Podes

Os fins principais da nosa asociación son:

correo postal á dirección :

•

Apoiar a ampliación formativa dos estudantes de piano en Galicia que
se atopan nas súas etapas iniciais de aprendizaxe musical.

Andando o tempo gustaríanos chegar a realizar actividades diversas que:
•

Sirvan de apoio á labor que se realiza nos centros de enseñanza musical reglada.

•

Den difusión á Música “clásica” en ámbitos nos que non é doado chegar.

•

Contribúan a vertebrar o acceso á cultura musical en todos os eidos posibles
do territorio galego.

•

esta

documentación

por

Favorecer a difusión da cultura musical pianística en todo o territorio da
Comunidade Autónoma, especialmente no mundo rural galego.

•

enviarnos

Supoñan un beneficio social engadido.

A quen se dirixe Pianeiros
Se eres:
-ALUMNO DE PIANO
-PAI/NAI DUN ESTUDANTE DE PIANO
-PROFESOR DE PIANO
-OU SE SIMPLEMENTE TE INTERESA O MUNDO DO PIANO
Gostaríanos contar contigo para desenvolver estes proxectos.

Asociación Pianeiros
Rúa Emilio González López, nº 72 8ºD CP 15011 A
Coruña
ou por correo electrónico á dirección:
asociacionpianeiros@gmail.com
A cuota de inscripción anual é de 20 €. Os
socios familiares farán unha única aportación
de 20€ para todos os membros da familia que se
fagan socios.
O número de conta para realizar o ingreso ou
transferencia bancaria é (indíquese o nome do
socio):
IBAN ES63 3183 1500 9600 0133 2910
ARQUIA, Caja de arquitectos,
Rúa Emilio Pardo Bazán,nº27 A Coruña
A Asociación Pianeiros cumple rigurosamente todos os
requisitos esixidos pola Lei Orgánica 15/1999, de 13 de

Faite Pianeiro!

decembro, sobre protección de datos de carácter personal
,comprometéndose a empregar os datos suministrados

Teléfonos de contacto: 653358476 – 651196250

polos socios coa exclusiva finalidade de xestionar o ficheiro
e as actividades propias da asociación.

