Benvolguts socis i amics del Centre Excursionista Anem a Caminar,

S’acaba l’any, i us passem la informació referent a la quota de soci, i les
modalitats i quotes de les diferents de la llicència federativa corresponent
al 2010.

SER SOCI:
Vol dir tenir dret a participar en les decisions de l’entitat, disposar del
material que tenim en comú, tenir veu i vot a l’assemblea.
LA QUOTA PER L’ANY 2010 és de 6 €.
La podeu fer efectiva al compte de CAIXA GIRONA
núm: 2030.0073.45.3300010993
o a qualsevol membre de la Junta : Iolanda, Enric,Joan Carles, Ramon,
Natxo, Isabel i Montse.
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).
Segons quines activitats cal estar federats per a participar-hi, activitats
d’alta muntanya (a partir de 2500 m.), ruta, sortides amb raquetes, en
aquests casos us demanarem la modalitat d’assegurança modalitat C.
La quota per l’any 2010, per a menors de fins a 13 anys és de 3 €, i per els
de 14 fins a 16 anys, és de 5,10 €. Els menors que es federin per primera
vegada cal que ens envieu escanejada la targeta de salut.
Les quotes per l’any 2010, per a majors de 18 anys són:
Modalitat A: 26,90 € - sense revista VERTEX
Modalitat B: 39,90€

Modalitat C: 70 €
Modalitat D: 100,10 €
Modaitat E : 399,80 €

Els federats tenim descomptes als refugis de muntanya de Catalunya, als
albergs de joventut, alguns campings, a botigues d’esport, descompte a
l’aparcament del Monestir de Montserrat,
En aquest enllaç hi ha la relació de tots els descomptes que ens fan per el
fet d’estar federat:
http://www.feec.org/examples/servlet/Descompte?idioma=1

Us adjuntem dos documents, on hi han les cobertures i altres preus per les
diferents modalitats, i per a menors de 16 anys
Els que us vulgueu federar el proper any 2010, cal que feu un ingrés al
compte de CAIXA GIRONA 2030.0073.45.3300010993,abans del 24 de
desembre per el import de la modalitat que heu escollit, més el import de la
quota de soci de 6 €. És molt important que indiqueu el vostre nom i
cognoms i la modalitat.
Si hi ha algú que té alguna dada equivocada feu-ho notar (=digueu-ho)
També es poden tramitar llicències temporals, per només una activitat en
concret.

MENORS D’EDAT:
Els menors d’edat que vinguin sense els seus pares, han de portar una
autorització signada per els pares,
document adjunt
, aquesta
autorització es vàlida per a participar en totes les activitats del centre
excursionista per l’any 2010.

