INFORMATIU DE PRIMAVERA 2021
Benvolgudes Sòcies,
Us preguem llegiu amb atenció el butlletí amb les informacions per l’acampada de primavera a
Vilanova i 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.
VILANOVA
Degut a que no podem fer el sorteig i tal i com es va fer per l’acampada de Tardor a Saldes, tothom
mantindrà la seva parcel·la de l’acampada del 2020. Si algú volgués fer un canvi cal consultar les places
disponibles.
Caldrà que cada persona sòcia o bé un representant en cas de colla, envieu un Mail al club per tal de
fer la reserva. Les colles haureu d’especificar els socis assistents a l’acampada.
Des de la direcció del càmping ens fan saber que si queden parcel·les buides faran una re agrupació i
per tant poden haver-hi canvis.

ENTRADA
SORTIDA
05/03/2021 27/06/2021
27/03/2021 27/06/2021
•

PREU
620€+taxa turística
540€+taxa turística

PAGAMENT
01/03/2021
22/03/2021

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)
Data límit per fer l’ingrés: 5 dies abans d’entrar al càmping.

SALDES:
Pel que fa a l’acampada de primavera a Saldes, ens esperarem a veure com avança la situació sanitària
i en el moment en què puguem obrir amb continuïtat, comunicarem les dates i les condicions referents
al preu.
Esperem que ben aviat en puguem gaudir!

PARKING:
Per a entrades i sortides de pàrquing, heu de contactar amb:
Tel: 689515253 (tel / SMS)
Mail: parquingsaldesacb@gmail.com
• Les caravanes que es trobin al camp petit i al camp gran, es considerarà com a pàrquing.
• El preu mensual és de 15€.
• Es facturarà mes complet a partir d’un dia d’ocupació
• Aquella persona sòcia que no comuniqui una entrada o sortida, se li cobrarà el trimestre
complert.

QUOTA SOCIAL ANUAL
Durant la 2ª 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.

ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SÒCIES ACB
El proper divendres 5 de febrer tindrà lloc l’Assemblea Ordinària a les 20h en primera convocatòria i a
les 20.30 en segona amb la modalitat online.
Al llarg de les properes setmanes us farem arribar la convocatòria i les instruccions per a poder-vos
connectar.

Gràcies i cuideu-vos
La Junta.

