Av. Mediterrània, 40
PINEDA DE MAR - 08397 (El Maresme)
Telèfon: 93.769.72.27
anemacaminar@parroquiapoblenou.cat
http://www.parroquiapoblenou.cat

Benvolguts socis i amics del Centre Excursionista Anem a Caminar, s’acaba l’any 2015 i us
passem la informació referent a la quota de soci i les modalitats i quotes de les diferents
llicències federatives corresponents al 2016.
SER SOCI:
Vol dir tenir dret a participar en les decisions de l’entitat, disposar del material que tenim
en comú i tenir veu i vot a l’assemblea.

IMPORTANT: Cal que tots els socis ompliu el formulari d’inscripció:
https://docs.google.com/forms/d/1OXP3YNLeMkmOuipFz7xBDA00FDAVbR1BVMf5TA7AQw/viewform
LA QUOTA DE SOCI PER L’ANY 2016 és de 7 €.
La podeu fer efectiva al compte de Caixa Guissona:

IBAN: ES56 3140 0001 9000 1204 0400
o a qualsevol membre de la Junta: Joan Palau, Montse Valentí, Montse Cornellà, Fàtima
Turon, Ramon i David.
Els menors de 14 anys no paguen quota de soci.
ESTAR FEDERAT:
Vol dir estar cobert per una assegurança d’accident, segons la modalitat que cada un
contracti.
Per a tots els que veniu amb assiduïtat a les sortides us recomanem que us federeu (si no
teniu intenció de fer alta muntanya us recomanem la modalitat A). Si trieu la B, aleshores
incloureu la subscripció per un any a la revista VÈRTEX de la FEEC.
Segons quines activitats del CE cal estar federats per a participar-hi: activitats d’alta
muntanya, alpinisme o qualsevol altre activitat que requereixi la utilització de mitjans
tècnics de progressió i protecció, ruta, sortides amb raquetes,... en aquests casos us
demanarem l’assegurança modalitat C. Amb aquest correu us hem adjuntat, en arxiu .pdf,
el detall de les cobertures i dels preus de cada modalitat d’assegurança per a l’any 2016.
Pels menors que es federin és imprescindible el número de la targeta CatSalut. Tothom té
dret a una Targeta Sanitaria Individual, que es pot tramitar als Centres d’Assistència
Primària (CAP) fent la corresponent sol·licitud.

Les quotes per l’any 2016 són:
CATEGORIA
SUB-14 (fins a 13 anys) - C
SUB-14 (fins a 13 anys) - D
SUB-17 (14 a 16 anys) - C
SUB-17 (14 a 16 anys) - D
SUB-18 (17 anys) - A
SUB-18 (17 anys) - B
SUB-18 (17 anys) - C
SUB-18 (17 anys) – D
MAJORS de 18 anys - A
MAJORS de 18 anys - B
MAJORS de 18 anys - C
MAJORS de 18 anys - D
MAJORS de 18 anys - E

FEEC
10,70 €
32,30 €
14,50 €
48,00 €
33,50 €
46,00 €
80,50 €
123,50 €
48,50 €
61,00 €
95,70 €
139,50 €
845,00 €

Amb habilitació FEDME
11,90 €
33,50 €
20,10 €
53,60 €
39,10 €
51,60 €
86,10 €
129,10 €
60,10 €
72,60 €
107,30 €
151,10 €
856,60 €

Els federats tenim descomptes a alguns refugis de muntanya, als albergs de joventut, a
alguns càmpings, a botigues d’esport,... En aquest enllaç hi ha la relació de tots els
descomptes que ens fan pel fet d’estar federat:
http://www.feec.cat/feec/serveis-al-federat/
Els que us vulgueu federar el proper any 2016, és imprescindible haver omplert el
formulari d’inscripció:
https://docs.google.com/forms/d/1OXP3YNLeMkmOuipFz7xBDA00FDAVbR1BVMf5TA7AQw/viewform
L’ingrés corresponent s’ha de fer al compte de Caixa Guissona: núm.: ES56 3140 0001
9000 1204 0400 per l’import de la modalitat que heu escollit, més l’import de la quota de
soci si encara no l’heu pagat (7€), més 5€ si voleu rebre el carnet de la federació per correu
postal. És molt important que indiqueu el nom i cognoms de la persona a federar i la
modalitat.
Si esteu interessats en estar federats a principis del 2016 recomanem que feu l’ingrés i
ens envieu les dades en el decurs d’aquest mes de desembre, ja que la tramitació no
sempre és tan ràpida com voldríem.
MENORS D’EDAT:
Els menors d’edat que vinguin sense els seus pares han de portar l’autorització signada.
Aquesta autorització és vàlida per a participar a totes les activitats del centre excursionista
per l’any 2016.

