
Condiciones de inscripción*

Cuota de inscripción:
• Socios del CEM: 25 e
• No socios del CEM: 40 e
• Autores de comunicaciones: 

exentos (1 autor x comunicación).

La inscripción da derecho a todos 
los actos detallados en el programa 
(incluida la comida de hermandad), 
documentación inicial y a la 
publicación de les actas de las 
Jornadas que realizará el CEM.

Condicions d’inscripció*

Quota d’inscripció:
• Socis del CEM: 25 e
• No socis del CEM: 40 e
• Autors de comunicacions: 

exempts (1 autor x comunicació).

La inscripció dóna dret a tots els 
actes detallats en el programa 
(inclòs el dinar de cloenda), 
documentació inicial i a la 
publicació de les actes de les 
Jornades que realitzarà el CEM.

Boletín de inscripción
Butlletí d’Inscripció

Nombre / Nom:

Apellidos / Cognoms:

Dirección/Adreça:

Población/Població:

C.P.: Tel:

E-mail:

¿Presenta comunicación?
¿Presenta comunicació? SI NO

Título / Títol:

Indicar, en su caso, la condición de docente y Centro educativo:
Indicar, en el seu cas, la condició de docent i Centre educatiu:

(*) Será necesario adjuntar, a la solicitud, el justificante de transferencia o 
ingreso de la cuota de inscripción en la cta. nº 3162 1201 03 1153749823 de 
Caixa Rural Benicarló. (*) A la sol·licitud caldrà adjuntar el justificant de l’ingrés o 
transferència al compte corrent nº 3162 1201 03 1153749823 de Caixa Rural 
Benicarló. 

13 Jornades 
 d’estudi del Maestrat Càlig

Normas para la presentación de 
comunicaciones en las Jornadas

1. Deberá enviarse la solicitud por email o 
correo postal a la sede del Centro de Estu-
dios del Maestrazgo, antes del próximo 
31 de agosto, adjuntando un resumen de 
la comunicación o el trabajo completo. 

2. Al inicio de las Jornadas se entregará 
copia impresa y en formato informático 
de la comunicación acabada siguiendo 
las pautas generales para publicación de 
trabajos del CEM (ver páginas finales del 
boletín). 

3. Los trabajos de investigación sobre 
la villa de Càlig, podrán optar a los dos 
premios otorgados por el Ayuntamiento 
de Càlig. Estos deberán estar acabados 
y presentarse por escrito el primer día de 
las Jornadas.

Normes per a la presentació de 
comunicacions en les Jornades

1. S’haurà d’enviar la sol·licitud per email 
o correu postal a la seu del Centre 
d’Estudis del Maestrat, abans del 
pròxim 31 d’agost, adjuntant un resum 
de la comunicació o el treball complet.

2. A l’inici de les Jornades es lliurarà 
còpia impresa i en format informàtic de la 
comunicació acabada seguint les pautes 
generals per a publicació de treballs del 
CEM (veure pàgines finals del butlletí).

3. Els treballs d’investigació sobre 
la vila de Càlig, podran optar als dos 
premis atorgats per l’Ajuntament de 
Càlig. Aquests hauran d’estar acabats i 
presentar-se per escrit el primer dia de 
les Jornades.

13 Jornades 
d’estudi del Maestrat

Història,art 
tradicions i natura

Premi 
d’investigació 
sobre la Vila de Càlig
Bases: www.cemaestrat.org
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