SOLICITUDE
APELIDOS E NOME									
REGA								
ENDEREZO					
PROVINCIA				

SOCIO/A AGA (Marcar cun círculo):

C.P			

TEL. 			

NIF
Si / Non

POBOACIÓN

E-MAIL

INSCRICIÓN CONCURSO MELES 5 ESTRELAS 2019
Desexo participar no concurso, comprométome a cumprir as bases do concurso, e presento as seguintes
mostras (indicar un nº por cada mostra que presenta en cada categoría, máximo 1 multifloral e 2 monofloral)
Multifloral: Mostra nº

		

Monofloral: Mostras nº		

/

* A inscrición inclúe a análise completa de tódalas mostras presentadas de balde, agás penalizacións - ver prezos
ANÁLISE DE MEL
(cubrir só no caso de non inscribirse no concurso)
Nº de mostras:
/
/ 		
(identificar cada mostra cun nº no caso de enviar máis de unha)
A análise inclúe como mínimo: HMF e humidade
Se desexa realizar a polínica e condutividade, indicar o nº de mostra
/
/

PREZOS
Para socios/as
- Concurso: De balde
En caso de resultar descualificado, por non cumprir os parámetros esixidos en cada categoría
(ver bases concurso), o prezo é de 30 €
- Análises: De balde 1 mostra (en caso de solicitar a polínica, se o resultado non é monofloral o prezo é de
15 €). Para máis mostras: HMF e humidade: 5 € / Polínica e conductividade: 15 €
Para non socios/as
- Concurso: 30 €
- Análises: HMF e humidade: 10 € / Polínica e condutividade: 20 €
Pagamento
- Transferencia ó nº de conta de AGA ES02 2080 0348 3830 0001 8210 (ABANCA)
indicando no concepto o nome da persoa e “Análise” ou “Concurso”

PRAZO E ENVÍO
- Do 1 de setembro ó 1 de novembro de 2019
Enviar as mostras identificadas co seu nº xunto con esta ficha e, se é o caso, o xustificante de pagamento a:
AGA Feira Nova s/n 15819 Santa María (Arzúa)
De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle de que os seus datos persoais pasarán a formar parte dun ficheiro, cuio responsable é a Asociación Galega
de Apicultura con domicilio social en Costa de San Marcos, 7 15890 Santiago de Compostela. A finalidade deste ficheiro é levar a cabo a xestión das actividades que organiza a asociación.
Os seus datos persoais poderán ser cedidos, a organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable do ficheiro. Do mesmo modo, informámoslle, de que, salvo que manifeste
a súa oposición marcando os recadros habilitados a tales efectos, autoriza o envío de información actualizada sobre servizos e actividades da asociación que estimamos poidan ser do seu
interese, así como, a toma das imaxes do usuario tomadas durante as distintas actividades realizadas no curso e a súa posterior publicación na páxina web, redes sociais, da asociación e boletíns
informativos coa finalidade de divulgar e dar a coñecer as actividades que organiza a mesma. Se o desexa poderá revogar o seu consentimento e exercita-los dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición dirixíndose por escrito ó enderezo da asociación, anteriormente sinalado, achegando unha fotocopia do seu DNI.
Non desexo recibir información sobre as actividades da asociación
Non autorizo a toma e publicación de imaxes por parte da asociación

En			

,o

de		

de 2019			

Sinatura

