UN A /DALT
I UN A BAIX)))
AMIC
AMIGA
DE BRONZE

AMIC / AMIGA
DE PLATA

QUOTA ANUAL:
30 € (Quota desgravable en un 75% en

QUOTA ANUAL:
60 € (Quota desgravable en un 75% en

la declaració de la renda)

la declaració de la renda)

En agraïment a la teva aportació
rebràs al teu domicili:
- Carnet d’amic / amiga de La
Passió de Cervera.
- Informació puntual de totes les
activitats realitzades pel
Patronat de la Passió.
- Accés a totes les activitats
organitzades pels / per les
amics/amigues.
- 1 Entrada per a la representació
de La Passió que tu triïs.

En agraïment a la teva aportació
rebràs al teu domicili:
- Carnet d’amic / amiga de La Passió
de Cervera.
- Informació puntual de totes les
activitats realitzades pel Patronat
de la Passió.
- Accés a totes les activitats
organitzades pels / per les
amics/amigues.
- 2 Entrades per a la representació
de La Passió que tu triïs.

AMIC / AMIGA
D’OR (BENEFACTOR / BENEFACTORA)
QUOTA ANUAL:
120 € (Quota desgravable en un 75% en la declaració de la renda)
En agraïment a la teva aportació rebràs al teu domicili:
- Carnet d’amic / amiga de La Passió de Cervera.
- Informació puntual de totes les activitats realitzades pel Patronat
de la Passió.
- Accés a totes les activitats organitzades pels / per les amics/amigues.
- 2 Entrades per a la representació de La Passió que tu triïs.
- Sopar teatral per a dues persones en el Gran Teatre del La Passió.

Nom:

Cognoms:

N.I.F.:

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

Població:

Província:

Adreça:

Codi Postal:

Amic / amiga de bronze (30 € anuals)
Amic / amiga de plata (60 € anuals)
Amic / amiga d’or (120 € anuals)
Quantitat diferent d’aportació al Patronat de La Passió de Cervera com a suport a
la cultura tradicional i popular ________ € :
ANUAL

ÚNICA

Titular del compte:

IBAN *

ENTITAT

OFICINA

D.C.

NÚMERO C.C.

* Codi control europeu.

Signatura obligatòria:

Enviar a:
Patronat de La Passió de Cervera
Passeig Balmes 2 – 4 25200 Cervera (Lleida)
Apartat de correus 90
E-mail: info@lapassiodecervera.com
Per menors d’edat, signatura dels pares.
Data: ___________________________
 Les seves dades s’inclouran en un fitxer informàtic del patronat de la Passió de Cervera, per tal de realitzar únicament
les gestions corresponents a les persones donades d’alta com amics de La Passió de Cervera i per enviar informació
sobre aquest fi.

