
 
 

 Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi  d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya,  
 La Confraria del Cava i INCAVI  

 
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ (data límit d’inscripció 7/11/2022) 

 
     Preus Paquets (IVA inclòs)                     ASSOCIAT/CONFRARE   ACOMPANYANT    ESTUDIANT  ASSISTENT 

  (Encerclar l’opció escollida)   
 
  Les conferències online seran gratuïtes prèvia inscripció mitjançant l’enllaç que hi ha al Flyer del congrés. 
 

*Beca Confraria del Cava per als estudiants de la URV, l’Escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech 

 i l’Escola d’Enologia Jaume Ciurana. Els preus per als estudiants són: 

  Paquet 1 (estudiant) 30 € i Congrés tècnic (estudiant) 0 €  

  Per formalitzar la inscripció al Congrés tècnic, cal enviar la butlleta emplenada i segellada per l’escola a: ace@enolegs.cat 

  En el cas que l’opció triada sigui el paquet 1 o La Nit de l’Enologia, també s’ha d’adjuntar el resguard de la transferència. La  

  inscripció no serà efectiva fins a rebre el resguard del banc. 
 
  Pagament: Transferència bancària a: ACE (Banc Sabadell) IBAN ES08 0081 0396910001198422 
  Enviar la butlleta d’inscripció emplenada, juntament amb el resguard de la transferència.  
  
  En el moment de fer la inscripció s’ha de comunicar si es pateix d’alguna intolerància o al·lèrgia alimentària. 
  
  La devolució de l’import de la inscripció només serà possible fins al dia 7/11/2021 i prèvia justificació. Després d’aquesta data 
  l’organització de l’acte es reserva el dret de no tornar-lo. 

    PAQUET 1 (Congrés tècnic + Nit de   

     l’Enologia) 
 75 € -          75 € * 125 €   

    Congrés tècnic (conferències, esmorzar,  

     dinar i tarda de tast) 
            60,50 €                -  60,50 € *         90 € 

    Nit de l’Enologia (lliurament premis i  

      sopar) 
30 € 30 €           30 €    60 € 

    Conferències Congrés tècnic (online)  0 €                -            0 €    0 € 

  Nom i cognoms: 

  Nom i cognoms (Acompanyant): 

  NIF:                              Adreça: 

  Població: Codi postal:                       Mòbil: 

  Correu electrònic: 

  Factura a nom:                                                               Nom de l’empresa: 
 
  Empresa:           Si   No               
 
  Assistent:           Si   No           

  Adreça empresa: NIF empresa:  

  Codi postal:                     Població:  Domicili: 

  Telèfon: Correu electrònic: 
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de Caràcter personal, l’informem que les dades obtingudes a partir 
d’aquest formulari es informació confidencial i subjecte al secret professional i seran incorporades a un fitxer informatitzat sota la responsabilitat de l’Associació 
Catalana d’Enòlegs – Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del 
seu interès.  

 
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el 
seu consentiment per a tractar les seves dades personals amb la finalitat exposada en el primer paràgraf i sol·licitem el seu consentiment per enviar-li publicitat de 
les activitats que porta a terme. 

 
Pots sol·licitar l'exercici dels drets d'accés, rectificació o supressió, cancel·lació, oposició i retirada de consentiments davant la Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi 
d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un missatge electrònic a ace@enolegs.cat adjuntant 
fotocòpia del DNI. L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació de les clàusules exposades. 
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