
 
SOL·LICITUD D'ALTA DE SOCI/SÒCIA A L’AJUSC 
 
QUÈ ÉS L’AJUSC? 
L’AJUSC és l’Associació de Jugadors de Scrabble en Català. Els objectius de l’associació són              
promoure i fomentar l’ús lúdic de la llengua catalana, promoure el joc de l’Scrabble en català                
i possibilitar l’exercici i la millora de les habilitats ludicolingüístiques dels seus socis. 
Com a principals activitats de l’associació hi ha: 

● Organitzar i coordinar de competicions, i tot tipus d’actes relacionats amb la versió             
catalana del joc de l’Scrabble. 

● Promoure la participació conjunta dels seus socis en competicions de Scrabble. 
● Elaborar i recopilar materials i eines de suport per a la pràctica i millora del joc dels                 

seus socis. 
 
MOTIUS PER ASSOCIAR-SE 
Per diferents motius, però els cabdals són aquests: 

● Col·laborar al manteniment i promoció de les activitats de l'associació. 
● Adquirir avantatges en els campionat que organitzi l'AJUSC, entre un 20% i un 50% de               

descompte, segons el tipus d’activitat. 
 
QUIN COST TÉ ASSOCIAR-SE? 
Només 10 € anuals, i omplir aquest formulari:  1

 
Nom:   Cognoms:  

Localitat:  

DNI/NIE:  Telèfon (opcional):  

Faristol:  
2

 

Correu electrònic:  

Efectuo el pagament de 10€ anuals en metàl·lic al tresorer de l'AJUSC. 

Drets d'imatge: Ens doneu el vostre consentiment per realitzar i usar           
fotografies on aparegueu participant en les activitats pròpies de l'AJUSC? 

Sí □ No □ 

 
Data i signatura del sol·licitant: Signatura del representant de l'AJUSC: 
 
 
 
 
 
Després de registrar-vos com a soci, us seran adjudicats un carnet i número de soci. 

1 L'Associació de Jugadors de Scrabble en Català garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades                   
pels seus socis, i així, de conformitat amb el que estableix la LOPD i la normativa de desenvolupament, el soci queda informat i presta el                         
seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers existents en l'Associació de Jugadors de Scrabble en Català i al                     
tractament d’aquestes dades..  
2 Tria les 7 lletres (segons la distribució de fitxes del joc en català però sense escarrassos) que formarien el faristol del teus somnis (el                         
que creguis que té més possibilitats de fer un scrabble, per exemple) i, si ets el primer jugador a escollir aquest faristol, encara que no                         
sempre tinguis la possibilitat d'aconseguir-lo en les partides que juguis, el duràs sempre al teu carnet de soci.  


