
O Galpón Lab é unha asociación sen ánimo de lucro de novas creadoras e 
creadores que desenvolven principalmente funcións de xestión, creación e 
divulgación do ámbito cultural da provincia de Pontevedra.

O noso obxectivo principal é promover a creación artística e o intercambio 
cultural para chegar a ser un referente Como asociación ofrecemos apoio ás 
artistas emerxentes, visibilidade e orientación nos seus proxectos.

Comprometémonos a traballar de forma creativa, orixinal e sostible, 
favorecendo o consumo responsable e de proximidade, conformando unha 
comunidade vinculada ás prácticas artísticas co fin de compartir, axudar e 
enriquecerse mutuamente.

AMIZADE:

Está dirixido a persoas creativas con interese na creación e con inquietudes artísticas, con espe-
cial interese en coñecer e potenciar a arte e a cultura local. Tamén para aquelas que non sexan 
da provincia de Pontevedra pero queiran pertencer a esta asociación.

GRUPOS DE ASOCIDAS/OS

SOCIA/SO

Está orientado a artistas ou creadores/ as que teñan unha marca ou proxecto consolidado e de-
finido, que compartan a filosofía de Ou Galpón Lab e queiran formar parte da nosa comunidade 
para potenciar, promocionar e difundir a arte local a todos os niveis.

AMIZADE

SOCIA/O



AMIZADE SOCIA/O

PRIVILEXIOS:

OBLIGACIÓNS:

DEREITOS:

• Información anticipada de calquera 
actividade ou evento.

• Posibles descontos en actividades/
talleres.

• Reserva preferente de praza en 
calquera dos nosos eventos/talleres/
actividades.

• Pertencer a unha comunidade de 
artistas e creadores/ as locais coa que 
compartir experiencias.

• Estar no grupo de  FB,  telegram e  
whatsapp.

• Xerar sinerxias coa comunidade.
• Colaborar nos eventos e actividades 

que realice a asociación.
• Axudar a promover a cultura e a arte 

local a todos os niveis.

• Información anticipada de calquera 
actividade ou evento.

• Posibles descontos en actividades/
talleres.

• Reserva preferente de praza en 
calquera dos nosos eventos/talleres/
actividades.

• Pertencer a unha comunidade de 
artistas e creadores/ as locais coa que 
compartir experiencias.

• Estar no grupo de  FB,  telegram e  
whatsapp.

• Xerar sinerxias coa comunidade.
• Colaborar nos eventos e actividades 

que realice a asociación.
• Axudar a promover a cultura e a arte 

local a todos os niveis.
• Acceso a un espazo de traballo onde 

poder impartir talleres ou realizar 
actividades culturais, artísticas ou de 
creación.

• Promoción en web e redes sociais, 
tanto da marca como dos produtos, 
actividades ou méritos que realices.

• Participación conxunta en campañas 
promocionales

• Participación conxunta en mercados.

• Pago de cota trimestral de 15€. 
• Os privilexios e dereitos son persoais e  

intrasferibles.
• Respectar as normas de convivencia.

• Asistir ás reunións con dereito a voz 
(non voto)

• Pago de cota trimestral segundo o 
número de integrantes da marca.

• Cada marca ten só un voto, intransfe-
rible do mesmo xeito que os dereitos e 
privilexios.

• A marca debe ir acorde coa filosofía 
da asociación.

• Respectar as normas convivencia.

• Participación activa na construción da 
comunidade podendo propoñer even-
tos, actividades e talleres.

• Asistencia a reunións con dereito a voz 
e voto.

• Posibilidade de reserva de espazo 
segundo as horas dispoñibles.



Solicitude de Incorporación á 
asociación de artistas emerxentes O  Galpón LAB 

Apelidos_________________________Nome___________________________________

Natural de ____________________ provincia de________________________________

Data de nacimento: Día_____Mes ________________Año_____, con D.N.I.__________

Empresa/Marca___________________________________________C.I.F.___________

Descrición_______________________________________________________________

Sector__________________________________________________________________

Rúa___________________________________________________________________

Ciudade______________________________________ Código postal ________________

Teléfono___________________ Móbil_________________e-mail: ___________________

Páxina Web______________________________________________________________

Redes Sociaies____________________________________________________________

Datos facturación: se son os mesmos marcar , do contrario, añadir os seguintes datos:

Empresa___________________________________________C.I.F._________________

Dirección fiscal___________________________________________________________

Municipio____________________Provincia__________________ CP ________________

Teléfono departamento administración e persoa de contacto _______________________

Categoría de Socio:

- Amizade (15€/trimestre)  
- Socia/o, (30 €/trimestre): , - Socias/os dúo, (54€/mes):  , 
- Socias/os >2, (consultar): 



Métodos e condicións de pago: 

O pago da cota trimestral débese efectuar nos 7 primeiros días de cada trimestre é dicir, do 1 ao 7 
de xaneiro, do 1 ao 7 de abril, do 1 ao 7 de xullo e do 1 ao 7 de outubro. En concepto debe figurar 
o nome de quen realiza o pago e o nº de cota do ano, como se expón a continuación: 

Concepto: Pago cota X Trimestre, Nomee/Marca

Os métodos polos que se pode realizar o pago son os seguintes:
• Transferencia bancaria a ES46 2080 5047 7030 0019 7903
• Bizum: 616297839 

Considera que reúne os requisitos adecuados para formar parte da Asociación sen ánimo de 
lucro de artistas emerxentes O Galpón Lab e manifesta a súa vontade de integrarse na mesma a 
partir do ________de______________________de 2020, adquirindo o compromiso de satisfacer 
unha cota trimestral directamente ou a través da Empresa ou Entidade na que desenvolve a súa 
función. Ao ser admitida a solicitude, facturarase a parte proporcional da cota trimestral corres-
pondente á data de incorporación á Asociación, efectuándose o pago mediante calquera dos 
métodos anteriormente citados. 

A cota renóvase de forma automática en canto realícese o ingreso da cota trimestral nos primei-
ros 7 días do mesmo. En caso de baixa, deberán remitir un escrito dirixido á xunta directiva por 
correo electrónico a info@galponlab.com , notificándoo antes do inicio do novo trimestre. En 
caso de falta de pagamento, informarase da devandita situación e darase un prazo para a súa 
corrección, se esta situación continuase, procederase á súa baixa inmediata da asociación. 

Nota: Esta solicitude debe ir acompañada dun  curriculum, portfolio ou web onde quede recolli-
da a traxectoria profesional do candidato. A condición de socio será efectiva unha vez admitida a 
solicitude de inscrición, aínda que quedará pendente de ratificar pola Xunta Directiva, que po-
dería acordar a súa non admisión por causas fundadas, durante a reunión máis próxima á data de 
solicitude, nese caso seralle comunicada a negativa.

LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN

De acordo con aquilo que establece a Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e o 
Comercio Electrónico no seu artigo 21 solicitamos o seu consentimento para realizar comunica-
cións publicitarias sobre as diferentes actividades que desenvolvemos na ASOCIACIÓN O GAL-
PÓN LAB e que poidan ser do seu interese, por correo electrónico ou por calquera outro medio 
de comunicación electrónico equivalente

 Lin e SI estou de acordo en seguir recibindo información por parte da ASOCIACIÓN O 
GALPÓN LAB 
 Lin e NON estou de acordo en seguir recibindo información por parte da ASOCIACIÓN O 
GALPÓN LAB



LEI ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
DE CARÁCTER PERSOAL

De conformidade co establecido na normativa vixente en Protección de Datos de Carácter Per-
soal, informámoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade 
de O GALPON LAB con CIF  G01658970 e domicilio social sito en RÚA  DOUTOR LOUREIRO 
CRESPO, 46, 1ºD, 36004 PONTEVEDRA, coa finalidade de xestionar as condicións de ser socio 
da nosa entidade. En cumprimento coa normativa vixente, ASOCIACIÓN O GALPÓN LAB infor-
ma que os datos serán conservados durante o prazo legalmente establecido. 

Coa presente cláusula queda informado de que os seus datos serán comunicados en caso de ser 
necesario a: bancos, caixas, administracións públicas e a todas aquelas entidades coas que sexa 
necesaria a comunicación, coa finalidade de cumprir coa prestación do servizo anteriormente 
mencionado. O feito de non facilitar os datos ás entidades mencionadas implica que non se poi-
da cumprir coas finalidades mencionadas con anterioridade.

Á súa vez, informámoslle que pode contactar coa xunta directiva de ASOCIACIÓN O GAL-
PÓN LAB, dirixíndose por escrito á dirección de correo: info@galponlab.com ou ao teléfono 
616297839.

ASOCIACIÓN O GALPÓN LAB informa que procederá a tratar os datos de maneira lícita, leal, 
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. É por iso que ASOCIACIÓN 
O GALPÓN LAB comprométese a adoptar todas as medidas razoables para que estes supríman-
se ou rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos.

De acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente en protección de datos poderá exer-
cer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión,  portabilidad e 
oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal, así como do consentimento presta-
do para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición ao correo electrónico info@galponlab.
com.

De acordo co que establece a Lei 1/1982, do 5 de maio, sobre o dereito á honra, á intimidade 
persoal e familiar e á propia imaxe, solicitamos o seu consentimento para utilizar as súas imaxes, 
captadas mediante fotografías ou vídeos realizados pola nosa entidade, para publicalas na nosa 
páxina web ou nas nosas redes sociais. 

 AUTORIZO o tratamento das imaxes. 
 NON AUTORIZO o tratamento das imaxes.

 AUTORIZO a publicar os meus datos nas  RRSS e web da asociación. 
 NON AUTORIZO a publicar os meus datos nas  RRSS e web da asociación.

Nome e apelidos:
DNI:
Firma:

Data: ___ de _______________ de 2020   

RÚA  DOUTOR LOUREIRO CRESPO, 46, 1ºD, 36004 PONTEVEDRA


