
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscripció 
 
Terminis d’inscripció i per l'ingrés de la quota 
corresponent: 
 

- per als que presenten comunicació i aquesta ja haja estat 
acceptada formalment pel comité organitzador, el termini serà 
fins al 14 de juliol (fins a les 12hs del migdia). Al formulari d'inscripció, 
caldrà afegir còpia del resguard o comprovant d'haver realitzat l'ingrés 
corresponent (per la quantitat de 90 euros, 70 euros o 50 euros, 
segons la quota que cal aplicar en cada cas). Us demanem comprensió 
per aquestes mesures amb les quals pretenem facilitar la nostra gestió 
i facilitar la planificació del nostre congrès, atés que només seran 
incloses en el programa definitiu aquelles comunicacions que, ja 
admeses, hagen formalitzat la inscripció i pagament de la quota 
corresponent. 
 

- per als que no han presentat comunicació i només volen assistir 
al congrés, el termini serà fins a l'1 de setembre de 2016. Si la 
inscripció (sense comunicació) es fa després de l'1 de setembre de 
2016, les quotes augmenten en 10,00 € i, en cas de voler pagar 
personalment i en efectiu in situ a Bamberg, en 20,00 €. Al formulari 
d'inscripció, caldrà afegir còpia del resguard o comprovant d'haver 
realitzat l'ingrés corresponent (per la quantitat de 90 euros, 70 euros o 
50 euros, segons la quota que cal aplicar en cada cas). En cas de voler 
que s'aplique quota reduïda, hauríeu de fer-nos arribar (escanejat) un 
document justificatiu de la reducció. 
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Inscripció  – 25è Col·loqui Germanocatalà (21.-24.09.2016) 
 
Cognoms     Nom      Títol   
 
Institució             
 
Adreça                      ______ 
 
Tel /Fax      E-Mail      ______ 
 
 
Quota d’inscripció (marcar amb una creu) 
 
Quota d’inscripció normal       90€   
Quota d’inscripció reduïda per a socis del DKV   70€ 
Quota d’inscripció reduïda per a estudiants    50€ 
 
 
El preu d’inscripció inclou: recepció d’inauguració, la visita guiada per la ciutat, el programa 
cultural i el sopar de cloenda. En cas de voler que s'aplique quota reduïda, hauríeu de fer-
nos arribar (escanejat) un document que justifiqui la reducció! Us preguem de respectar els 
terminis d’inscripció (14 de juliols per als que presenten comunicació; 1 de setembre per als 
que només volen assistir al congrès).  
Si la inscripció es fa després de l'1 de setembre de 2016, les quotes augmenten en 10,00 € 
i, en cas de voler pagar-la personalment i en efectiu una vegada arribat a Bamberg, en 
20,00 €. Us demanem comprensió per aquestes mesures amb les quals pretenem facilitar la 
nostra gestió i facilitar la planificació del nostre congrès.  
 
Stadtführung 
 
Vull participar a la visita guiada / excursió el 24/09  
 
 
 
Dades bancàries:  
IBAN: DE84 7500 0000 0074 3015 30 
BIC: MARKDEF1750 
Assumpte: 1526.0165.0175 + Cognom, Nom  
Titular: Staatsoberkasse Bayern, Landshut 
 
Data     Firma      
 
 
 
Envieu el formulari d’inscripció i, alhora, còpia del resguard o comprovant d’haver 
fet l’ingrés corresponent, segons la modalitat/quota que corresponga en cada cas 
(i en cas de quota reduïda, afegiu un document que ho justifique), a: 
 
 
katalanistentag2016.iberoling@uni-bamberg.de o 
25. Katalanistentag, c/o Professur für Romanische Sprachwissenschaft, Otto-Friedrich-
Universität Bamberg, An der Universität 5, Raum 003, D-96047 Bamberg 


