CAMPANYA “POSA’T LA GORRA!”
A LA SEU VELLA DE LLEIDA -2022-

Nom del Centre:_________________________ Persona de contacte:_____________________
Nivell/s educatiu/s que es realitzen al vostre Centre:
Educació Infantil
Altres

Educació Primària

Educació Secundària

Educació Especial

Adreça:
Població:

Codi Postal:

Tel.:

Fax:

E-mail:
x 8 € / unitat

Quantitat de gorres:

=

€

=

€

=

0€

=

€

Enviament de les gorres:
Des de l’AFANOC per
missatger

Si

trieu

aquesta

opció

s’ha

de

pagar

anticipadament. Consulteu les tarifes MRW i
apliqueu la que correspongui

Des de l'escola (missatger o
transport propi)
IMPORT TOTAL A
INGRESSAR

..........................................

......................................

TARIFES TRANSPORT MRW (Lleida ciutat i Província)
MRW QUANTITATS
PREU 2022
Fins a 50 gorres
1 caixa petita de 5 kg
7,50€
Fins a 100 gorres
2 caixes petites de 5 kg 8,90€
cadascuna
Fins a 150 gorres
1 caixa gran de 15 kg
11,30€
Fins a 200 gorres
1 caixa gran de 17 kg
12,50€
Més quantitat
Consultar
Podeu realitzar l’ingrés en el següent compte bancari de La Caixa: ES95 2100 0226 52
0200179633. És imprescindible que ompliu degudament aquest full i ens el feu arribar per
mail (voluntariatlleida@afanoc.org) amb el comprovant d’ingrés del banc.
Els costos pel transport aniran a càrrec vostre, ja que des de l’entitat no es poden assumir. Si
voleu podeu aprofitar les tarifes que apareixen en aquest full, sent imprescindible que el
pagament es faci per avançat.

Gràcies per la vostra col·laboració!

Delegació AFANOC Lleida
C/ Quatre Pilans, 7 baixos, (25001) Lleida
Tel 973 21 60 57 / 659 123 714

www.posatlagorra.org · www.afanoc.org · www.lacasadelsxuklis.org

Entitat Declarada d’Utilitat Pública amb el número 79.630 (19 de maig de 2002)

Segons la Llei Orgànica 03/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal estableix que: “La present Llei Orgànica serà d’aplicació a les dades de caràcter personal registrades en suport
físic que les faci susceptibles de tractament, i a tota modalitat d’ús posterior d’aquestes dades pels sectors públic i privat”.

Full de comanda de gorres

