INFORMATIU ESTIU-TARDOR 2019
Tel. ACB 93 872 75 31 / Mòbil 689 51 52 53 (No WhatsApp)
www.acbages.com / info@acbages.com

Apreciats socis/sòcies....
Preveient el proper final de les acampades de primavera, publiquem l’informatiu d’estiu i
tardor. Enguany hi ha novetats especials, de forma que us preguem llegiu amb atenció.

Acampades properes
Acampada d’estiu
Acampada de tardor

Inici
29-06-2019
31-08-2019

Final
31-08-2019
01-12-2019

Calendari d’inscripcions i assignació de parcel·les
ACAMPADES ESTIU I TARDOR ACB
Preinscripció (paga i senyal)

Fins al 03/06/2019

qui no hagi pagat abans
d’aquesta dada quedarà fora del sorteig de
parcel·les i escollirà al finalitzar el sorteig

Assignació de parcel·les:
Per les acampades de l’ACB es farà per sorteig.

El Sorteig de parcel·les serà el 4 de Juny de 2019 a les 20:30h al local
social. (Com de costum s’aconsella arribar amb una mica d’antelació per inscriure’s
ja que a les 20.30h s’efectua el sorteig)
El soci que només vulgui fer acampada d’estiu no se li destinarà parcel·la fins que s’hagi
realitzat el sorteig de la tardor (04 de juny).

DATES
Acampada d’estiu 2019
Dates (*)
Entrada
29-6-2019
29-6-2019
03-08-2019

Estiu Sencer
Juliol
Agost

Sortida
31-08-2019
28-7-2019
31-08-2019

Acampada de Tardor 2019
Dates
Entrada
31-08-2019

Tardor

Sortida
01-12-2019

PREUS
No es permetrà l’entrada a cap caravana si no està al corrent dels
pagaments (quotes, acampades...) passats i referents a l’acampada
a començar.
Import de la preinscripció.
Només tardor
Reserva parcel.la estiu (pels que fan tardor)
Només estiu

100 €
50 €
No cal import de reserva

Recordem com sempre que:
o Heu d’indicar en el vostre ingrés bancari el NOM

I NÚMERO DE

SOCI!!!
o Si l’import és diferent dels especificats heu d’aclarir el concepte
Us recordem les dades bancàries de l’Associació.
Entitat: CAJAMAR

IBAN : ES21 3058 0504 0727 2050 0450

Acampada d’estiu 2019
OPCIÓ

MODALITAT

TOTAL

OPCIÓ 1
OPCIÓ 2
OPCIÓ 3
OPCIÓ 4
OPCIÓ 5
OPCIÓ 6
OPCIÓ 7

1 Mes Sencer
1 Mes caps de setmana
2 mesos caps de setmana
1 mes sencer i 1 mes caps de setmana
2 mesos complerts
Dies aïllats
1 setmana (7 dies no acumulables)

370 €
220 €
350 €
420 €
470 €
20 €
110 €

Nota: Al juliol només hi haurà personal de la junta els caps de setmana. Aquells
que es quedin entre setmana hauran d’assumir les tasques pròpies del
manteniment bàsic

Acampada de tardor 2019
CONCEPTE

TOTAL

Acampada de Tardor

375 €

DESCOMPTES:
Aquells que facin tot l’estiu (2 mesos o 1mes sencer i 1 mes C.S) i la tardor, gaudiran
d’un descompte de 50€ a l’acampada (s’ha de descomptar de l’import de l’acampada
de tardor)
Aclariments generals sobre les acampades
•

Els preus de les acampades d’estiu són preus per ocupació de parcel·la (en modalitat
de cap de setmana o mes sencer) Si la caravana és a la parcel·la s’haurà de pagar
(encara que no s’hi vagi)

•

Per mantenir la mateixa parcel·la estiu i tardor,...En el moment d’inscriure’s a la tardor
s’haurà de deixar constància de la intenció d’acampar també a l’estiu abonant una
paga i senyal de 50€. De no ser així no es pot garantir disposar de la parcel·la de
tardor durant l’estiu. Tot aquell soci que reservi plaça per l’estiu perdrà el dipòsit si no
acampa almenys una setmana o modalitat superior

•

Atenció en el moment de muntar. S’han de respectar imperativament els límits de les
parcel·les i la orientació de les caravanes. No es pot disposar dels espais comuns o
els definits com aparcament. Davant qualsevol incompliment la junta podria requerir
desmuntar la instal·lació.

•

Tota nit addicional a l’acampada a la que el soci s’hagi inscrit, s’haurà d’abonar al preu
de dies aïllats (18€). De no fer-se el pagament, la junta estendrà el corresponent
càrrec bancari amb les despeses bancàries incloses.

•

Caldrà demanar previ avís a la Junta per tal de muntar les tendes de campanya i
concretar forma de pagament. Qualsevol tenda muntada sense avís caldrà desmuntarla.

•

Preguem moderació amb les visites (Especialment a l’estiu) informeu de les visites que
pernoctaran al càmping. En casos d’abús, la junta es reserva el dret de cobrar
l’estància.

•

A l’Acampada de Tardor s’instaurarà la figura del CAP D’ACAMPADA

Altres informacions
Pàrquing
Per a entrades i sortides de pàrquing, heu de contactar amb en Pau Camp:
tel 689515253 (tel / SMS)
Mail: parquingsaldesacb@gmail.com
•
•
•

El preu mensual és de 15€.
Es facturarà més complert a partir d’un dia d’ocupació
Aquell soci que no comuniqui una entrada o sortida, se li cobrarà el trimestre
complert.

Acampada Nacional de Catalunya
Enguany la XXIV Acampada Nacional de Catalunya l’organitza la Unió Caravanista de
Catalunya al Càmping Maite (L’Escala) del 28 de juny al 7 de juliol . A la web de l’ACB
trobareu tots els documents necessaris.

Agrairíem la distribució d'aquest informatiu a socis que conegueu i que no disposin de
correu electrònic o accés a la pàgina web del club

