INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA)
Secció Espanyola – Comunitat Autònoma de Catalunya
Agrupació del Baix Llobregat
Organització no governamental amb estatus consultiu (especial) en el Consell Econòmic i Social
de les Nacions Unides (ECOSOC). Estatus consultiu en el Consell d’Europa (CE) a l’Organització
dels Estats Americans (OEA) i UNESCO

FULL D’INSCRIPCIÓ
Foto actual
original
(No fotocòpia)

SOCI
Número

Classe

1. Dades personals
Nom

Cognoms

Domicili, pis i porta

Codi Postal

Població

D.N.I.

Data de naixement

Província

Telèfon fix

Lloc de naixement

Aficions

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic (Important per facilitar la informació)

2. Dades Professionals
Cos policial

Població de destí

Dependència de destí

Adreça

Codi postal

Correu electrònic professional

Telèfon

Província

N.I.P.

Classe / Càrrec

3. Dades bancàries (Important posar els 20 dígits de la compte)
Entitat

Oficina

Dígit Control

Número de compte

4. A omplir per I.P.A.
Data d’alta

Data de baixa

Data de recuperació

Comunitat Autònoma

Agrupació

Catalunya

Baix Llobregat

Sol·licita ser inscrit/a en International Police Association, acceptant els drets i deures que
marquen els Estatuts i Acords legals que puguin adoptar-se.
En

,a

de

de 2.0___

Signat

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 15 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades anteriors
seran utilitzades únicament per als fins de l’Associació.
Correspondència: Apartat de Correus 141 – 08850 Gavà (Barcelona)

info@ipabaix.es

Tel.: 620.948.514 – 620.948.520

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA)
Secció Espanyola – Comunitat Autònoma de Catalunya
Agrupació del Baix Llobregat
Organització no governamental amb estatus consultiu (especial) en el Consell Econòmic i Social
de les Nacions Unides (ECOSOC). Estatus consultiu en el Consell d’Europa (CE) a l’Organització
dels Estats Americans (OEA) i UNESCO

Per fer la inscripció com a soci d’I.P.A. és necessari pertànyer a un cos policial i:
•

Omplir el full d’inscripció (sense oblidar dades bancàries i adreça de correu
electrònic).

•

Fotocòpia del carnet professional.

•

Una fotografia tipus carnet (poden ser amb uniforme).

•

38 € (6 € de la inscripció + 32 € de quota anual 2016).

Un cop feta la inscripció es lliura un carnet acreditatiu i altres obsequis.
Per posar-vos en contacte amb la secretaria d’I.P.A. Baix Llobregat ho podeu fer al
telèfon 620.948.514 o a l’adreça electrònica info@ipabaix.es.
També existeix la possibilitat (en casos excepcionals) de pertànyer a l’Associació com a
soci especial, llavors la inscripció serà de 65 € (15 € de la inscripció + 50 € de la quota
anual 2016).

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 15 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades anteriors
seran utilitzades únicament per als fins de l’Associació.
Correspondència: Apartat de Correus 141 – 08850 Gavà (Barcelona)

info@ipabaix.es

Tel.: 620.948.514 – 620.948.520

