PROJECTA EL TEU FUTUR
FULL D’INSCRIPCIÓ DE LA NOVA SÒCIA
La Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues és una associació sense ànim de lucre, formada per dones emprenedores,
principalment residents i/o amb la seva activitat dins del municipi d’Esplugues de Llobregat.
L’associació treballa per generar oportunitats des de la ciutat per fer visible el talent femení en l'àmbit econòmic,
professional i laboral. Fomenta el desenvolupament de les empreses/negocis creades i/o dirigides per dones, així com a
projectes, promovent la participació de la dona en un model econòmic que crea riquesa i genera progrés per a tot el
conjunt de la societat.

Per tal d’adherir-se i formar part de la Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues cal omplir les dades
personals, acceptar les seves finalitats i comprometre’s a observar i complir el reglament de funcionament i de
gestió de la Xarxa, així com els acords que s’adoptin a l’Assemblea general.

Dades personals
Nom i cognoms:

DNI:

Data de naixement:

Adreça:

Telèfon de contacte:

Població:

Email:

Altres dades d'interès:

Nivell d’estudis:

Actualment:

☐ Graduat escolar

☐ Estic treballant.

☐ Batxillerat (antic BUP)

☐ Estic a l’atur.

☐ Formació professional

☐ Sóc estudiant.

☐ Estudis universitaris

☐ Altres:

☐ Doctorada
☐ Altres
En cas d’estudis superiors, indica la titulació:

Dades professionals
Professió:

Ets autònoma?

Sector:

☐ Sí
☐ No

Marca amb una X l’opció correcta:
☐ Sóc empresària.
☐ Estic iniciant un projecte/empresa/negoci.
☐ Sóc treballadora per una empresa aliena.

El meu negoci o projecte és:
☐ Només meu.
☐ Tinc altra sòcia o soci.

TINC UN NEGOCI (Omple en cas afirmatiu):
Nom del negoci:

Sector:

Direcció:

Població:

Telèfon:

Web:

Altres xarxes:

Nombre de treballadors/es:

ESTIC EMPRENENT UN PROJECTE (Omple en cas afirmatiu):
Nom del projecte:

Sector:

Web/Xarxes socials:
Descripció:

Localització del projecte:

Altres dades:

Autoritzo a incloure’m al grup del Telegram i/o Canal de Telegram la XDE d’Esplugues:
☐ Sí, vull ser al xat de Telegram.
☐ Sí, vull ser al canal de Telegram (només per rebre informacions de la XDE).
☐ No vull ser al xat i tampoc al Canal de Telegram.

INSCRIPCIÓ
Cal lliurar aquest document complimentat juntament amb el comprovant del pagament del Banc a la següent
adreça de correu electrònic: xde.info@gmail.com

Caixa Banc ES04 2100 0459 8902 0016 2667

Quota anual: 42,00 € *

*La quota serà de 25,00€ per estudiants de batxillerat, formació professional o universitat, que tinguin estudiar com a única ocupació
(cal acreditar).
En compliment del que s’estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, informem a les persones
destinatàries que les dades de caràcter personal que voluntàriament ens facilitin a través del present formulari o per qualsevol altre canal de
recollida, seran incorporades als nostres fitxers responsabilitat de la Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues, per tal d’informar-vos
periòdicament de les nostres promocions comercials, esdeveniments, actes, jornades i novetats.
Per exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei, podeu dirigir-vos a la Xarxa de Dones Emprenedores
d'Esplugues, mitjançant un correu electrònic a l’adreça electrònica xde.esplugues@gmail.com Ref. Protecció de Dades, acreditant degudament
la vostra identitat.

Data:
Esplugues de Llobregat

Signatura

