BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ AL

3, 4, 10, 11 i 12 de març de 2017
Seus: Dénia, Pedreguer, Xàbia i Teulada

Cognoms i nom
Adreça postal
CP i municipi
NIF
Adreça electrònica
Telèfons
Inscripció pel CEFIRE
Eres soci/sòcia de l’IECMA?
SÍ

NO

Si no eres soci/sòcia de l’IECMA, vols les
actes del congrés?
SÍ
NO
25 €
0€

Inscripció general
Eres soci/sòcia de l’IECMA?
SÍ

NO

Si no eres soci/sòcia de l’IECMA, vols les
actes del congrés?
SÍ
NO
25 €
0€

Per a tots els casos
Aniré a la visita formativa del dia 5 de març a Calp (places limitades)

SÍ

NO

Reserve plaça per al dinar del dia 4 de març a Dénia (13,50 €)

SÍ

NO

Reserve plaça per al dinar del dia 11 de març a Xàbia (13 €)

SÍ

NO

Data i signatura

NORMES D’INSCRIPCIÓ
L’assistència a les jornades del congrés és lliure i gratuïta i no requereix
inscripció prèvia.
INSCRIPCIÓ:
General: les persones assistents que vullguen obtindre un certificat
d’assistència de l’organització han de fer la inscripció mitjançant la
butlleta adjunta i pagar 25 €, que inclouen el certificat d’assistència i
un exemplar de les actes del congrés.
Professorat (inscrit mitjançant el CEFIRE): cal omplir la butlleta d’inscripció per a reservar plaça d’autobús (debades), reservar 1 dinar o
2 (13,50 o 13 € segons el dia) o reservar un exemplar de les actes
(25 €).
Associats de l’IECMA: l’assistència és gratuïta, però han d’omplir
la butlleta d’inscripció per a reservar la plaça d’autobús (debades)
i reservar 1 dinar o 2 (13,50 o 13 € segons el dia). Com a socis/
sòcies tenen dret a un exemplar de les actes del congrés. Tindran
certificació d’assistència si omplin la butlleta d’inscripció.
*En tots els casos, per a obtindre el certificat cal assistir a un
mínim del 80 % de les sessions.
VISITA FORMATIVA ALS JACIMENTS DELS BANYS DE LA REINA I DE
LA POBLA D’IFAC (5 de març):
Totes les persones assistents (també el professorat del CEFIRE) que
vullguen fer l’excursió han d’omplir la butlleta d’inscripció per a reservar la plaça d’autobús. Les places són limitades. Les sol·licituds
s’acceptaran per rigorós torn d’arribada a l’organització.
ACTES DEL CONGRÉS:
S’ha d’indicar en la butlleta d’inscripció la reserva de les actes i aboneu 25 €, excepte socis/sòcies de l’IECMA, que les rebran debades.
ELS QUE PRESENTEN COMUNICACIONS:
Han d’omplir la butlleta d’inscripció si volen fer la visita formativa als
jaciments de Calp. Pel fet de presentar comunicació tenen dret a
l’enviament gratuït d’un exemplar de les actes.
INSCRIPCIÓ:
Ha d’estar en mà de l’organització abans del dia 24 de febrer de
2017.
*La butlleta d’inscripció pot descarregar-se en format digital al web
de l’IECMA: http://www.iecma.net.
La butlleta d’inscripció s’ha d’enviar a: Arxiu Municipal de Dénia,
plaça d’Enric Valor s/n, 03700, amb el justificant d’haver pagat la
quota que resulte, que s’ha d’ingressar al compte ES 83 0081 1051
81 0001013007 (Banc Sabadell), indicant nom i cognoms i posant
en “concepte”: Congrés d’Estudis M.A.
A més, es pot lliurar per correu electrònic (cal enviar-ho a l’adreça:
congres.marina.alta@gmail.com) o en mà (butlleta i justificant) a l’Arxiu
Municipal de Dénia, plaça d’Enric Valor s/n, 03700, en horari de 8 a
15 h (de dilluns a divendres).
PER A MÉS INFORMACIÓ:
Arxiu Municipal de Dénia, plaça d’Enric Valor s/n, 03700 Dénia. Tel.
96 642 09 40 (de dilluns a divendres, en horari de 8 a 15 h).

