Por favor, cubre este impreso e remíteo por correo postal a:

FRAGAS DO MANDEO
Lg. Vilar de Costoia 123
15380 Oza dos Ríos
A Coruña (España)

correo@fragasdomandeo.org
www.fragasdomandeo.org
tel.: 981 105 903
NIF: G70258645

Si, quero colaborar coa Fundación Fragas do Mandeo cunha achega económica voluntaria para axudar na importante tarefa de conservar
os espazos naturais da comarca de As Mariñas, da súa paisaxe, fauna e flora, preservándoos para as xeracións futuras.

¿Como queres colaborar?
Particulares
Colaborador:

Benfeitor:

Entidades sociais (asociacións e clubs deportivos)
 1 euro/mes
 3 euros/mes
 5 euros/mes
 _______ euros/mes (pon ti a cifra)

 Colaboradora:
 Benfeitora*:

_______ euros/ano
_______ euros/ano (mínimo 1 €/mes/socio)

Empresas
 Colaboradora:
_______ euros/ano
 Benfeitora PEME*:
_______ euros/ano (mínimo 500 €/ano)
 Benfeitora gran empresa*: _______ euros/ano (mínimo 3.000 €/ano)

 10 euros/mes
 _______ euros/mes (mínimo 10 €/mes)

Benfeitor vitalicio:  1.500 euros nun único abono

* O anagrama da túa asociación, club ou empresa poderá figurar na nosa páxina web.

¿Con que periodicidade?

Privacidade

 Un único cargo anual (afórrasnos gastos bancarios)
 Dous cargos anuais
 Soamente quero facer unha única doazón de ________euros

 Autorizo a difundi-la miña colaboración
(a difusión das colaboracións axúdanos a fomenta-las doazóns)

 Manteñan en privado a miña colaboración

Datos persoais
 Don  Dona Nome:

DNI/NIF:

Apelidos:
Data de nacemento:

Profesión:

Enderezo:
Código postal:

Poboación:

Provincia:

País:

Teléfono fixo:

Teléfono móbil:

Correo electrónico:
Comunicarémonos no idioma que escollas, sempre que nos sexa posible:
 Galego
 Castelán
 Inglés
 Alemán
¿Como nos coñeciches?:  Por outra persoa
 Por Internet
 Por un artigo na prensa
 Por un folleto  Outros
¿Queres o certificado de doazón para poder deducir nos teus impostos?  Non  Si (precisamos os teus datos completos, incluído o DNI/NIF)

Forma de pago
 Domiciliación bancaria
Por favor, carguen os recibos que remita
Fundación Fragas do Mandeo na seguinte
conta, da que son titular ou autorizado:

 Transferencia bancaria

IBAN:

Entidade:

-

Oficina:

-

D.C.:

-

Número de conta:

-

No caso de ser autorizado, precisamos os datos do titular da conta:

Titular:

Á conta 2080-0096-11-3040006618 aberta en Novagalicia Banco, en Betanzos
(A Coruña, España). No caso dunha transferencia dende o estranxeiro, usa os
códigos IBAN: ES50 2080 0096 1130 4000 6618, e BIC: CAGLESMMXXX.

 Cheque
Adxunto un cheque bancario a nome de Fundación Fragas do Mandeo.
FUNDACIÓN FRAGAS DO MANDEO utilizará estes datos exclusivamente con fins administrativos e
estatísticos de acordo coa Lei 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal. Pode exercelos dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición dirixindo un escrito a Fundación Fragas do Mandeo, Lg. Vilar de Costoia 123, 15380 Oza dos Ríos, A Coruña (España).

NIF:
Data:
Sinatura do titular da conta ou autorizado:

