
Vic del 26 al 28 de 
maig de 2017 

IDENTIFICACIÓ DEL CONGRESISTA

QUOTA D’INSCRIPCIÓ AL CONGRÉS

ALLOTJAMENT

DINAR DISSABTE

SOPAR DE GALA

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES MENÚ VEGÀ O VEGETARÀ

Cognoms:

Nom i cognoms dels acompanyants:

Al·lergies/ intoleràncies: Vegà

Vegetarià

Número d’assistents: Nom i Cognom dels assistents:

PRIMER PLAT SEGON PLAT POSTRE
Pastís de verdura amb salsa de 
carbassa

Filet de llobarro amb espàrrecs de marge/ 
silvestres, pernil i oli verge

Mousse de formatge amb crema 
de mango

Canelons de peix i marisc amb la 
seva salsa i gratinats

Rosbif de vedella amb petita amanida Coulant de xocolata fet a casa

Empresa/Institució:

Adreça:

CP:

 QUOTA SIMPLE DE 60 €

 QUOTA MIXTE DE 195 €

 QUOTA COMPLETA DE 180 €

Inclou drets d’inscripció, assistència a totes les ponències i taules rodones, documentació i pausa cafè.

Inclou drets d’inscripció, assistència a totes les ponències i taules rodones, documentació, material, obsequis, pausa cafè, 
2 dinars de treball, 1 sopar, 1 sopar de gala, desplaçaments nocturns hotel-restaurant-hotel, ruta turística (sense allotjament)

Inclou drets d’inscripció, assistència a totes les ponències i taules rodones, documentació, material, obsequis, pausa cafè,      
2 dinars de treball, 2 nits d’allotjament, 1 sopar, 1 sopar de gala, desplaçaments nocturns hotel-restaurant-hotel, ruta turística

L’organització posa a disposició del congressista 33 habitacions (18 dobles, 6 de matrimoni, 7 triples, 1 quàdruple, 1 quíntuple) per les nits de divendres 26/05/2017 i dissabte 
27/05/2017 a l’Hotel Can Pamplona. El preu de l’habitació queda inclòs en la quota Completa d’inscripció del Congrés. Les habitacions s’adjudicaran per rigorós ordre de 
reserva. Assenyaleu amb una X la casella corresponent a la vostra reserva. És obligatori compartir habitació. Cal que indiqueu el nom/noms de la persona/persones amb qui 
es compartirà habitació. En el cas de que l’habitació escollida ja estigui reservada s’enviarà un correu electrònic al congressista comunicant-ho i s’haurà d’escollir un altre tipus 
d’habitació. 
La taxa turística no es troba inclosa en el preu i que haurà de ser abonada pel congressista quan s’abandoni l’hotel.

Pel dinar del dissabte dia 27 de maig de 2017 cal que s’esculli un primer, un segon plat i un postre per completar la reserva (marqueu amb un cercle el plat escollit):

El Sopar de Gala del Congrés es celebrarà el dissabte 27/05/2017 al següent establiment RESTAURANT LA VILA DELS MASRAMON. En el cas d’haver-vos inscrit a la 
Quota Mixta o Completa no cal que ompliu el següent apartat, excepte que vingueu acompanyats al sopar de Gala. El Sopar del Congrés queda inclòs en la quota Mixta i 
Completa d’inscripció al Congrés. En cas que assistiu acompanyats haureu d’abonar un suplement de 90 € per acompanyant.
Tanmateix les persones que, no havent-se inscrit al Congrés, desitgin assistir únicament al sopar de gala podran fer-ho abonant prèviament 90 € per persona.

Nom:

Col·legi/GAJ:

Municipi:

Correu electrònic:Telèfon:

Habitació doble Habitació quàdrupleHabitació tripleHabitació matrimoni Habitació quíntuple



Vic del 26 al 28 de 
maig de 2017 

SAMARRETA DEL CONGRÉS

ASSISTÈNCIA RUTA TURÍSTICA DIUMENGE

FORMA DE PAGAMENT

FIRMA

INSCRIPCIONS- LOPD

Transferència bancària a l’Associació 
Joves Advocats de Catalunya. 

Referència: XI Congrés JAC Nom i 
Cognoms 

BANC DE SABADELL 
ES36-0081-0020-11-0001201723

Per tal de formalitzar la vostra inscripció al Congrés haureu de remetre 
aquesta butlleta degudament omplerta juntament amb el justificant de la 
transferència realitzada al correu electrònic inscripcions@congresjac.com 
Informació telefònica al  696955431 (Mireia) 

La data límit per formalitzar la inscripció serà el 19 de maig de 2017.

En cas de no rebre el pagament, i aquest es formalitzi transcorregudes les dates 
per les diferents quotes, l’Organització podrà reclamar la diferència 

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les dades personals proporcionades son 
confidencials i formen part dels fitxers de titularitat de JOVES ADVOCATS DE CATALUNYA-JAC amb la finalitat d’agilitzar la nostra gestió i servei, així com proporcionar-li infor-
mació referent a la nostra associació, tret que ens manifesti el contrari.  Tanmateix pel fet d’inscriure´s al Congrés vostè autoritza a JAC a utilitzar aquelles imatges realitzades 
durant el congrés, i en les que pugui aparèixer, en xarxes socials i a les webs titularitat de JAC, com dels diferents Grups d’advocats Joves (GAJ), com en els seus col·legis. 
Les fotografies i vídeos passaran a formar part del fons fotogràfic i videoteca de JAC, i podran ser usats amb fins publicitaris. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i en el seu cas, oposició, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del DNI a la següent adreça: Roger de Lluria Nº 113, 3ª Planta -08037- Barcelona. Si en 30 
dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consen-
timent per a utilitzar-les a fi i efecte de poder fidelitzar la relació entre ambdues parts. Les dades personals poden ser cedides a tercers.

Si es vol la samarreta del congrés, s’haurà de pagar un preu addicional de 4 euros més.
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