MINISOCIS
DADES DEL NEN/A
Nom i cognoms________________________________________________________________________
Data de naixement _______/_______/_______ DNI (si en té)____________________________________
Adreça________________________________________________________________________________
CP ___________________ Població________________________________________________________
Telèfons (fixe i mòbil) ___________________________________________________________________
E-mail (pares) __________________________________________________________________________
E-mail (minisoci) _______________________________________________________________________
DADES DE LA PERSONA QUE PAGA LA QUOTA DEL MINISOCI:
Nom i cognoms________________________________________________________________________
DNI ________________________________ Parentiu amb el nen_________________________________
Adreça________________________________________________________________________________
CP ___________________ Població________________________________________________________
Telèfons (fixe i mòbil) ___________________________________________________________________
E-mail________________________________________________________________________________
Compte bancari: ___________ - ___________ - ______ - _______________________________________
La quota de minisoci és de 4 € al mes
Periodicitat:
És vostè:

Anual
Soci

Trimestral
Padrí

Mensual
Voluntari

Altres

Enviï-ho a: Lliga Protectora d’Animals de Sabadell - Apartat de correus 324 - 08202 Sabadell
Signatura
Data

Dono la meva conformitat perquè les meves dades puguin ser introduïdes en un fitxer de tipus personal per a ús exclusiu de La lliga protectora d’animals de Sabadell (segons Llei
orgànica 5/1992 LORTAD de protecció de dades personals).

perquè ells
són el futur

QUÈ SÓN ELS MINISOCIS?

QUÈ OBTENEN A CANVI?

Els menors d’edat (de 0 a 18 anys) poden
formar part de la Lliga Protectora d’Animals
de Sabadell convertint-se en minisocis.

· El més important: la satisfacció de formar part
de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell i
d’ajudar els animals del refugi.

Les famílies tenen la possibilitat d’educar els
nens des de ben petits perquè es comprometin activament amb la defensa i protecció dels animals.

· Un cop a l’any s’organitza una festa molt especial per celebrar el dia del minisoci: els nens
poden visitar el refugi per conèixer de prop els
animals que ajuden.

Pagar la quota de minisoci d’un fill, d’un
nebot, d’un nét o d’un amic pot ser el regal
més bonic, educatiu i solidari que podem
oferir-los.

· Tenen el carnet que els acredita com a minisocis. Amb ell gaudeixen dels mateixos descomptes
i avantatges en botigues, clíniques veterinàries i
altres centres col·laboradors que els socis adults.

QUÈ ES NECESSITA PER FER
UN/A NEN/A MINISOCI/A?

· Reben una publicació dedicada exclusivament
a ells amb jocs i activitats relacionades amb els
animals que s’edita juntament amb la revista
Petjades.

És molt fàcil. Només cal omplir el formulari corresponent i abonar els 4€ mensuals
de la quota. Amb aquests diners es contribueix a millorar les condicions de vida
dels gossos i gats abandonats del refugi.

DADES DE CONTACTE
Lliga Protectora d’Animals de Sabadell
Ctra. de Sabadell a Caldes de Montbui, km 24,2
(al davant del Santuari de la Salut)

93 726 72 27
protectora@protectorasabadell.org
www.protectorasabadell.org
Visita´ns a facebook
Horari:
De dilluns a dissabte: de 15h a 18 h.
Diumenges i festius: de 11h a 14 h.

Impressió solidària:

Ara tots els nens poden ajudar els animals abandonats.
Disseny Solidari

cactus-disseny.com

REGALA-HO !

