INFORMATIU DE PRIMAVERA 2020
Benvolguts Socis,
Comencem el 2020 amb l’informatiu de primavera.
Us preguem llegiu amb atenció el butlletí amb la informació per a l’acampada de primavera a Vilanova
i la calçotada a Saldes, i les indicacions per a fer les transferències i els ingressos.
També us recordem que no s’acceptaran pagaments en metàl·lic d’acampades i/o pàrquing per
qüestions de gestió.

ACAMPADA DE PRIMAVERA 2020
VILANOVA:
Hi ha 72 places disponibles.
ENTRADA
29/02/2020
04/04/2020
•
•
•
•
•

SORTIDA
28/06/2020
28/06/2020

PREU
627€
527€

SORTEIG
04/02/2020

PAGAMENT
MÀXIM
10/02/2020

La forma d’inscripció és tot fent una transferència al compte:
ES21 0081 1620 35 0006090224
Cal explicitar el següent concepte: ACB-NOM+COGNOM del soci (exemple: ACB JOSEP SOLER)
Activitats: 20€ en metàl·lic en el moment del sorteig
Data del sorteig de places: 04/02/2020 (a les 20:00 al local social com sempre)
Data límit per fer l’ingrés: 10/02/2019 (en cas contrari els propietaris del càmping denegaran
l’entrada)

SALDES:
Hi ha 33 places disponibles.
ENTRADA
4/04/2020
•
•
•
•
•

SORTIDA
28/06/2020

PREU
300€

Caldrà sol·licitar plaça enviant correu a info@acbages.com abans del dia 10/03/2020
La forma d’inscripció és tot fent una transferència al compte:
ES21 3058 0504 072720500450
Explicitant el següent concepte: NºSOCI+NOM+COGNOM+PRIMAVERA
(exemple: 555 JOSEP SOLER PRIMAVERA)
Data límit per fer l’ingrés: 25/03/2020
No hi ha sorteig de places, es consultarà l’assignació i només en cas de conflicte es sortejarà

PARKING:
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 mes complet a partir d’un dia d’ocupació
•Aquell soci que no comuniqui una entrada o sortida, se li cobrarà el trimestre complert.

CALÇOTADA 2020
Enguany es farà la calçotada el proper 15 de febrer sobre les 14:00 (aproximadament)
El preu seran aproximadament els de l’any passat i s’acabaran de fixar segons l’assistència:
• Ració normal: feix de calçots + 1 botifarra
• Ració reduïda: 2 botifarres
El preu inclourà: ració, vi o refrescos, postres i cafè (sense licors)
Per fer la reserva cal especificar les racions a:
•
•

Per correu electrònic: info@acbages.com
Per telèfon: 689 51 52 53

El límit per la reserva és el dia 11/02/2020. No s’assegura ració a ningú després d’aquella data. El
pagament es farà directament el mateix dia de la calçotada.

QUOTA SOCIAL ANUAL
Durant la 1ª quinzena de febrer es cobraran en la domiciliació bancària habitual la quota anual social
Per la qual cosa us preguem que ho tingueu previst i si hi ha hagut canvis de comptes ens ho
comuniqueu amb data màxima el dia de l'assemblea.
El proper divendres 31 de gener tindrà lloc l’Assemblea Ordinària a les 20h en primera convocatòria i
a les 20.30 en segona.

Gràcies
La Junta.

