
AQUESTA INFORMACIÓ ENS POT SER MOLT  ÚTIL PER A UN BON FUNCIONAMENT.AQUESTA INFORMACIÓ ENS POT SER MOLT  ÚTIL PER A UN BON FUNCIONAMENT.AQUESTA INFORMACIÓ ENS POT SER MOLT  ÚTIL PER A UN BON FUNCIONAMENT.AQUESTA INFORMACIÓ ENS POT SER MOLT  ÚTIL PER A UN BON FUNCIONAMENT.
GRÀCIES.GRÀCIES.GRÀCIES.GRÀCIES.

DADES PERSONALSDADES PERSONALSDADES PERSONALSDADES PERSONALS

*Nom i cogonoms: 

*Domicili: 

*Telèfon:

*Mail:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Formes part d’un grup de consum?           *En cas afirmatiu, com s’anomena?

*Nombre de persones que conformen la unitat familiar:                      *Sou vegetarians?

*Quin seria el teu punt de recollida habitual (a la finca, a Olot o a un altre municipi)?

*Amb quina periodicitat voldries rebre la cistella (setmanalment o quinzenalment)?

*Durant quin periode de l’any no podries rebre la cistella per motiu de vacances?

*T’interessen els complements de la cistella?                  

Pots fer una estimació  de quins i quines quantitats afegiries habitualment a la cistella?

*Creus que t’agradaria fer-te membre col·laborador de l’associació?

 

((((Fer-se membre col·laborador és un gest de compromís i de voluntat de participar-hi. Es paga una quota anual deFer-se membre col·laborador és un gest de compromís i de voluntat de participar-hi. Es paga una quota anual deFer-se membre col·laborador és un gest de compromís i de voluntat de participar-hi. Es paga una quota anual deFer-se membre col·laborador és un gest de compromís i de voluntat de participar-hi. Es paga una quota anual de

45 45 45 45 € i es rep un descompte d’un 10% en la  i es rep un descompte d’un 10% en la  i es rep un descompte d’un 10% en la  i es rep un descompte d’un 10% en la cistella equitativacistella equitativacistella equitativacistella equitativa setmanal i en  setmanal i en  setmanal i en  setmanal i en la cistella “a la carta”la cistella “a la carta”la cistella “a la carta”la cistella “a la carta” i un descompte del i un descompte del i un descompte del i un descompte del

5% en els complements de la cistella. Són els membres col·laboradors qui tenen l’opció, cada dues setmanes, de5% en els complements de la cistella. Són els membres col·laboradors qui tenen l’opció, cada dues setmanes, de5% en els complements de la cistella. Són els membres col·laboradors qui tenen l’opció, cada dues setmanes, de5% en els complements de la cistella. Són els membres col·laboradors qui tenen l’opció, cada dues setmanes, de

confeccionar la  confeccionar la  confeccionar la  confeccionar la  cistella  a  la  cartacistella  a  la  cartacistella  a  la  cartacistella  a  la  carta,  triant  les  varietats  i  quantitats  d’hortalissa.  Poden  fer  tantes  ,  triant  les  varietats  i  quantitats  d’hortalissa.  Poden  fer  tantes  ,  triant  les  varietats  i  quantitats  d’hortalissa.  Poden  fer  tantes  ,  triant  les  varietats  i  quantitats  d’hortalissa.  Poden  fer  tantes  cistelles  a  lacistelles  a  lacistelles  a  lacistelles  a  la

cartacartacartacarta com  com  com  com cistelles equitativescistelles equitativescistelles equitativescistelles equitatives hagin consumit. hagin consumit. hagin consumit. hagin consumit.))))

*Comentaris que volgueu afegir:Comentaris que volgueu afegir:Comentaris que volgueu afegir:Comentaris que volgueu afegir:




