INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DE SEGELL DE VERIFICACIÓ DE COL·LEGIACIÓ
EN EL COL.LEGI OFICIAL DE LOGOPEDES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
SOL·LICITANT
NÚMERO COL·LEGIACIÓ
DIRECCIÓ D'ENVIAMENT
DATA SOL·LICITUD
FIRMA COL·LEGIAT

SOL·LICITE

al COL.LEGI OFICIAL DE LOGOPEDES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (d'ara en avant,
el COLCV o El ”COL·LEGI”) em siga expedit SEGELL DE VERIFICACIÓ DE COL·LEGIACIÓ sent, a més,
que per mitjà de l'ompliment de la present instància,

QUEDE INFORMAT que (i) la concessió del segell de verificació de la col·legiació tan sols fa
prova de la col·legiació del sol·licitant i en la condició d'exercent en el moment d'expedició del
segell i (ii) que, per l'expedició del segell i el seu ocupació pel sol·licitant, el COLCV no assumix cap
responsabilitat relativa a l'ocupació y/o l'exercici professional del sol·licitant /col·legiat.

EM COMPROMET a (i) usar el segell per a usos directament relacionats amb la meua activitat
professional com a logopeda així com a utilitzar el segell de forma personal i intransferible impedint,
en tot cas, l'ús del segell per terceres persones distintes al propi sol·licitant.
INSTRUCCIONS
FORMA
SOL·LICITUD

La sol·licitud haurà de cursar-se per mitjà de l'ompliment del present imprés i la
seua entrega física en la pròpia secretaria del col·legi sítia en Gran Via
Marqués del Túria, 49, 7º, despatx 8, 46005 VALÈNCIA o per mitjà de la seua
remissió per mitjà de correu electrònic (sempre des de l'adreça de correu
notificada pel col·legiat al COLCV) havent de trobar-se l'imprés degudament
firmat pel col·legiat.
En cas de remissió per correu electrònic, el sol·licitant deurà a més remetre
l'imprés original (degudament firmat) per correu ordinari a la direcció del
COLCV que consta en l'encapçalament d'este escrit.
El COLCV només remetrà y/o entregarà el segell al sol·licitant quan obre en
el seu poder l'original de la sol·licitud i consten, a més, realitzats els
abonaments tant de preu del segell com, si és el cas, gastos d'enviament.

PREU I
COSTOS
D'ENVIAMENT

El preu del segell serà el que s'indique al sol·licitant en la secretària del Col·legi
en el moment de la sol·licitud. El sol·licitant haurà d'abonar per anticipat el
preu per mitjà d'ingrés en el compte bancari de titularitat de l'empresa que li
siga indicada a estos efectes.
En cas de sol·licitud d'enviament postal del segell seran de compte del
sol·licitant els gastos d'enviament. L'abonament dels dits gastos d'enviament
haurà de realitzar-se de forma anticipada al propi enviament de la mateixa
manera indicada per al pagament del preu.

