Fundació D´Animals de Companyia Camp de Tarragona
AJUDANS FES-HO PER ELLS !!!!
La Fundació pels animals de companyia del Camp de Tarragona, es una entitat sense ànim de lucre, que
vol millorar la qualitat de vida dels animals de companyia de la nostra província.
Actualment les nostres campanyes principals son: la promoció de l'adopció d'animals de companyia, l'ajuda a l
'esterilització, la gestió de l'apadrinament d'animals de companyia de la comarca i la conscienciació escolar envers
als animals de companyia, entre d'altres.
Amb la nostra fundació es pot ajudar sent :

1. Simpatitzant, estigui informat de les nostres activitats i col·labori de forma voluntària amb els nostres
projectes i campanyes.
2. Col·laborador, faci una col·laboració periòdica per ajudar a dur a terme, les campanyes de la fundació.
3. Apadrinador, apadrini un animal de companyia i així col·labori amb la fundació.
Per qualsevol consulta la nostra adreça es:
Fundació D´animals de Companyia Camp de Tarragona
Apartat postal: 153 Codi postal 43330
Riudoms “ Tarragona “
Si encara vol mes informació la pot trobar a la nostra plana web, a part dels impresos per ser Simpatitzant,
Col·laborador o apadrinador : www.fundaciocantarragona.org o al telefon 609379325

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom i Cognoms :



Adreça:
Població:
Correu electrònic:
Telèfons:
Tipus de Col·laboració:

⃝ Simpatitzant ⃝ *Col·laborador

⃝ *Apadrinador

* Marcar una i complimentar amb lletres
majúscules.

Donatiu per
Ordre de Pagament:
ingressar al
compte de Caixa Quantitat: _ _ _ _ _
de Ibercaja.
Periodicitat: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ordre de Pagament:

* Les seves dades s'afegiran a la base de
dades de La Fundació Privada pels animals
de companyia del camp de Tarragona, per
tenir-lo informat de les nostre activitats. Li
garantim que aquestes dades son
confidencials i d'us exclusiu de la nostra
fundació. Si ho desitja, pot accedir,
modificar o esborrar les seves dades
enviant
un
escrit
a
correu@fundaciocantarragona.org.

2085-9508-230330268929

* En cas de ser col·laborador la periodicitat
i quantitat de l´ aportació es lliure .
* A l'apadrinador se li assignara una
animal de companyia resident a L` Ultima
Llar, per poder-lo passejar i donar-i atenció
personalitzada dintre de les condicions
generals de certificat d'apadrinament, per
mes informació i accés a la informació de
les condicions truqui al Nº de telefon
609379325 o consulti la nostra plana web:
www.fundaciocantarragona.org

Nº de Compte:

Quantitat: 20
Periodicitat: Bimensual
Nº de Compte:

____-____-__-_____ ____-____-__-_____
_____
_____
Firma Autorització:

Firma Autorització:

La Fundació d'Animals de Companyia Camp de Tarragona agraeix al seu interes pel
nostre projecte.
correu@fundaciocantarragona.org

www.fundaciocantarragona.org

Apartat postal 153

Riudoms - 43330

