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Apreciat/da simpatitzant, 
 
L’ARO CE ha de recuperar el suport social que ha anat perdent al llarg dels anys, ha de tornar a ser 
l’eina de cohesió que havia estat en els seus orígens. 
Creiem fermament que el Club no és, ni pot ser-ho, patrimoni d’una Junta directiva, el Club és i ha de ser 
del poble, per aquest motiu entenem que sense vosaltres, sense tots i cadascun de vosaltres, el nostre 
comú projecte ni tindrà cap possibilitat de prosperar. I per això us demanen que us feu soci/sòcia de 
l’ARO CE. 
 
Per fer vos soci/sòcia només us cal: 

o Omplir la butlleta adjunta i enviar-la: 
o per correu ordinari a l’adreça ARO CE | Apartat de correus número 98 | 17249 Castell 

d’Aro 
o mail aro@aro.cat 

 
 
La Junta directiva de l’ARO CE 
 
 
Castell-Platja d’Aro, setembre de 2014 
 

� 
 
Escrit de sol·licitud d’admissió al Club ARO CE 
 
Senyor president, 
D’acord amb el que preveu l’article 6 dels Estatuts reguladors de l’ARO CE sol·licito ser admès/admesa 
en el club ARO CE. 
 

Nom i cognoms DNI Data de naixement 

   
Adreça Població CP Província 

    
Telèfon Mòbil e-mail  

    
Número de compte (domiciliació de les quotes) Tipus de soci/sòcia Quota anual 

  o Soci/sòcia habitual 
 
o Soci/sòcia protector 

50’00 € 
  
100’00 € 
 

Domiciliació bancària: autoritzo que carregeu en el meu compte els rebuts emesos per l’ARO CE en concepte de quota de 
soci/sòcia de l’entitat. 
 
 

 
 
 
Signatura i data: 
 
 
 
 
 
En compliment amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades l’informem, i vostè consenteix expressament en signar aquest document, que les 
dades facilitades en el mateix, així com els aportats amb posterioritat, siguin incorporats a un fitxer titularitat de l’ARO CE. La finalitat és la 
gestió de la relació mantinguda amb vostè, així com atendre les seves consultes i poder-li remetre informació sobre novetats, activitats o serveis 
de l'ARO CE que puguin resultar del seu interès a través de diferents mitjans, incloent els electrònics. Vostè. podrà exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint una sol·licitud per escrit, amb la ref. ''Protecció Dades'' i fotocòpia del seu DNI a l’ARO CE, Apartat 
de Correus Nº 98 17249 CASTELL D’ARO 


