INFORMATIU HIVERN 2018/2019
Salutacions a tothom…… Se’ns acaba l'acampada de tardor i ben aviat entrarem a
l'hivern.

ACAMPADA D’HIVERN 2018/2019
L’acampada començarà el dissabte 1 de desembre fins l’inici de l’acampada de
primavera. L’import de l’acampada d’hivern és de 225 euros.
Els interessats cal que ho comuniqueu als membres de la Junta o enviant un correu
electrònic (info@acbages.com) abans del 15 de novembre, i el 25 de novembre com a
data màxima per a fer l’ingrés. Cal que tingueu present que en cas que la demanda
superi l’oferta de places (camp petit), es seguirà les puntuacions del rànquing tal i com
es fa en la resta d’acampades.

ES21 3058 0504 072720500450
Explicitant el següent concepte: Nº SOCI+NOM+COGNOM+HIVERN (exemple: 757
JOSEP SOLER HIVERN)

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
L’assemblea és l’òrgan de participació màxima dins la nostra associació, òrgan on tots
els socis i sòcies hi tenim dret i deure per participar-hi i votar si s’escau dins de l’ordre
del dia. Allò que es decideix en assemblea és de comú i democràtic acord dels socis i
sòcies, és per això que us demanem des de la Junta la vostra presència per a fer una
associació més forta i de tots.
Divendres 1 de febrer de 2019 a les 20:00 1ª convocatòria i 20:30 segona convocatòria,
a la adreça de l’Associació C/Sabateria,nº 3-5 08240 Manresa
Ordre del dia:
 Lectura i aprovació de l’acta anterior.
 Memòria d’activitats
 Informe de Gestió
 Estat de comptes exercici 2018
 Pressupost pel 2019
 Temes sobrevinguts
 Torn obert de precs i preguntes

VARIS
 LOTERIA DE NADAL 2018

Nº 71.859
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Les participacions estan a la venda al càmping mentre durin les acampades de tardor i
hivern i també a les oficines (previ avís). Si algú no pot venir als punts de venda, que
truqui o enviï un correu electrònic per mirar d’obtenir la loteria.
No es reserven participacions sense el pagament corresponent.

 CALÇOTADA
La data per la calçotada serà el 16 de febrer de 2019. Podreu reservar les racions fins el
dia 10 de febrer de 2019.

 PÀRQUING
Recordem que cal avisar per treure o deixar la caravana al pàrquing. ho podeu fer al
correu parquingsaldesacb@gmail.com o bé trucant al telf. 689515253.
No informar d’una entrada o sortida implica pagar tot el trimestre sencer.

Si des de final de l’acampada de tardor no ens tornem a veure…. Des de l’Associació i de
part de tota la junta i col·laboradors , us desitgem un molt bon Nadal i un 2019 ple
d`esperança i progrés per a tothom.

