amic -iga
1 adj. i m. i f. [LC] Unit per l’amistat amb algú, que sent amistat envers algú. Qui troba un amic, troba un tresor.
2 adj. i m. i f. [LC] Que té afecció per algú o alguna cosa. Són molt amics d’anar al teatre els divendres.
3 adj. i m. i f. [LC] Que és partidari o que afavoreix algú o alguna cosa. Una colla d’amics de les arts.
imprimir
enviar

Els Amics del Teatre de l’Aurora som un grup de persones que, de forma voluntària i altruista, destinem
temps o diners a col·laborar amb el Teatre de l’Aurora.
Fes-te Amic-iga del Teatre de l’Aurora amb una col·laboració de 50 euros anuals. Ajudaràs a que el teatre
pugui seguir endavant i formaràs part d’un projecte cultural col·lectiu, sense ànim de lucre i basat en la
complicitat i la cooperació. A més, podràs gaudir dels següents avantatges:







2 entrades gratuïtes per l’espectacle que vulguis.
Preu reduït en la compra d’entrades de tots els espectacles.
Reserva telefònica d'entrades exclusiva per als Amics, tots els dies laborables, en horaris d'oficina
(la reserva per al públic general es fa només els dijous laborables de 19 a 20h).
Assistència a assajos exclusius.
Avantatges en altres activitats culturals de la ciutat.
Invitació al sopar de final de temporada amb tots els Amics del teatre.

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ
Mitjançant la present butlleta, l’interessat s’adhereix als Amics del Teatre de l’Aurora per una anualitat amb un donatiu
mínim de 50 euros. Aquesta subscripció es renovarà automàticament al seu venciment llevat que es notifiqui el contrari
amb una antelació mínima de 30 dies.
Nom i cognoms
DNI
Adreça
CP
Telèfon
Correu electrònic
Donatiu
50 €

Data de naixement
Localitat

Altres quantitats (indicar):

Dades bancàries
Número de compte IBAN
E
S
Codi BIC/SWIFT de la vostra entitat (Pot contenir 8 o 11 posicions)

Data

Signatura

Omplint aquest formulari autoritzeu a Unicoop Cultural S.C.C.L. (Teatre de l’Aurora) a incorporar les vostres dades en un fitxer
automatitzat. Segons estableix la Llei 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podreu modificar o cancel·lar
les vostres dades en qualsevol moment enviant una comunicació a l’adreça de correu electrònic amics@teatreaurora.cat o per correu
postal a l’adreça Carrer de l’Aurora, 80 - 08700 Igualada.

Una vegada omplert el formulari, el podeu enviar per correu electrònic a amics@teatreaurora.cat o bé per correu postal a
Unicoop Cultural S.C.C.L - Teatre de l’Aurora, Carrer de l’Aurora, 80 - 08700 Igualada (Barcelona).

