Full d’inscripció - Benvinguts senderistes i cicloturistes
Dades contacte
Nom i cognom
NIF
Telèfon
Email contacte
Adreça
Codi postal i Localitat
Raó social*
CIF/NIF*
Càrrec
*indicar la Raó social i el NIF/CIF si és diferent al de les dades de contacte

Dades de l’ allotjament a acreditar
Nom allotjament
Núm. de registre*
Nom allotjament
Núm. de registre*
*Indicar el núm. de Registre d’Empreses Turístiques de la Generalitat de Catalunya del vostre allotjament

Participació
Altres acreditacions*
Interès en el curs**

*Indicar el nom de l’acreditació que ja teniu (només les especialitzades en senderisme i/o cicloturisme)
**Expliqueu perquè us interessa participar al curs

Participació
En quin acció participeu?*

Curs de preparació + acreditació
Homologació

Nombre d’allotjaments que acrediteu?
*Escriure una X en l’acció en la que participeu

Pagament
La participació en el curs és gratuïta i comporta l’acceptació de les condicions següents:
Seguir el curs de formació si no es té cap certificació - acreditació homologable (Sender-Hotel, Club
Producte de la Val d’Aran, Segell del Camí dels Bons Homes, etc)
Realitzar el procés d’acreditació i realitzar les millores que es proposin per tal d’aconseguir-la
Participar en les accions formatives internes que es proposin
Mantenir l’oferta especialitzada al menys els 2 propers anys

Preu unitari*
Menys de 25
Més de 25
places
places

Acreditació (alumnes que han fet el
curs preparatori)

87.50 €

Núm
allotjaments

Import Total

112.00 €

*el preu de l’acreditació està bonificat al 50% i està diferenciat en funció del nombre de places

Pels allotjaments que ja disposen d’una acreditació similar (Sender-Hotel, Club Producte de la Val
d’Aran, Segell del Camí dels Bons Homes, etc) s’ha previst un procés d’homologació.
El pagament de l’acreditació es realitzarà en el compte a nom de l’Associació Catalana d’Empreses de
Senderisme de Catalunya Caixa, ES89 2013 0312 99 0200898466
Signatura
Nom i cognom
Accepto el compromís i les condicions de participació
Data i lloc
Signatura

En aplicació de l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, l’Associació
Catalana d’Empreses de Senderisme us informa que les dades de caràcter personal que faciliteu en aquesta sol·licitud
s’inclouran en els fitxers de l’ACES. La finalitat de la recollida de les dades és la tramitació de la vostra inscripció. Podeu exercir
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que subministreu adreçant-vos a l’Associació Catalana
d’Empreses de Senderisme (carrer Iu Pascual 12, 17800 Olot) o bé per correu electrònic a
secretaria@empresesdesenderisme.com

