
 

 
Associació en defensa i protecció dels animals sense veu 
ELS NOSTRES PETITS. 
elsnostrespetits@gmail.com 
www.elsnostrespetits.com 
 
Dades personals: 
Nom     Cognoms     
Direcció     Nº     Pis/Porta     

Municipi     CP.     Província     

Telèfon     Mòbil     

E-mail (*)      

 
Dades bancàries: 

Entitat Oficina DC Número de Compte 
                                                                                

 
Signatura del titular del compte: 

 

 

 
Informació sobre el/els gos/os a apadrinar (*): 
Nº de gossos a apadrinar     Import total que pagarà      € 

Mensual 
(Marqueu amb una X) 

   Trimestral 
(Marqueu amb una X) 

    

Nom/s de el/els gos/os (en cas d’escollir-los jo): 
        

Desitjo que ho escolli ENP (Marqueu amb una X)     Desitjo escollir-lo jo (Marqueu amb una X)     

Observacions:           

 
(Marqueu amb una X) 

 
 
 

• La quota d’apadrinament és lliure, amb un mínim de 6 € mensuals per gos apadrinat.  
 

• (*) Els padrins podran escollir al seu afillat, podrà veure fotos d’alguns dels gossos que tenim a la 
secció de la nostra web: http://www.elsnostrespetits.com o segons campanyes obertes en cada 
moment. 

 
 
En nom de tots els gossos que formen part de Els Nostres Petits i de nosaltres mateixos, agraïm enormement 
aquesta col·laboració. 
 

A                                , a         de                           de 201          
 

Desitjo rebre la fitxa i fotografia dels meu/s afillat/s per 
e-mail: Si     No és necessari, el seguiré per la web        

La informació que ens és facilitada quedarà recollida en un arxiu que pertany a la Associació Els Nostres Petits. Vostè té el dret a 
accedir a ella i rectificar-la o cancel·lar-la quan vulgui. 

FORMULARI D’APADRINAMIENT 
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CODI: FAP_01_P01_C2 
 EDICIÓ: 02_CAT 

   DATA: 10/12/2010 
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