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Benvinguda de la Junta Directiva als socis

Nova web

Horari de secretaria

Benv ol guts soci s i sòcies,

Aquest any es trenem una nova web. Des del Club us ani mem

El dimarts 24 de novembre de

a que hi entreu i en conegueu l es novetats. Mi tj ançant l a web

2009 sobrirà la secretaria.

disposareu duna via addici onal d informaci ó de les acti vitats

Lhorari serà de dimarts a

que es van organi tz ant i de c omuni cació amb el Cl ub.

divendres de 18:30 a 20:30.

La

temporada

passada

vàrem

as sumi r

la

nova

di recció

del

Bany ol es Es quí Cl ub i amb il·lusió hem conti nuat el projecte de

El telèfon de contacte és el

Club j a engegat ara fa uns quants anys . És engrescador realit z ar
una tasca que aplega un col·lectiu tan s igni ficatiu com és el BEC

A la web shi han afegit nous apartats que poden ser de gran

i, des de la Junta Direc ti va, us volem agrai r el suport prestat.

interès

Per aquesta propera temporada, que aviat

encetarem, venim

per

a

tots

els

aficionats

a

l es quí.

A

més

619 763 048.

del s

continguts que ja conei xíeu de l any passat, hi ha novetats

La seu del BEC es troba al

com

carrer Figueres s/n, al costat

el

vídeo

del mes ,

una

secció

de

tal ler amb

c onsell s

amb més propos tes i nov es idees s empre amb l es ganes doferir

pràctic s de manteniment del vostre material i una secc ió de

mill ors prestaci ons a tots el s socis i sòc ies. No cal dir-vos que

tècnica desquí.

de la farmàcia de Can Puig.

estem oberts a escoltar tots els comentaris i propos tes que e ns
vulgueu
activi tats

fer

arribar.

que

el

També,

BEC

us

organitza

animem
tot

a

desitj ant

partici par
que

les

l es

També v ol em animar-vos a que us comuniqueu més i més per

gaudiu

a

vi a electrònica amb el BEC. Per això, a tots aquell s que ho

plenament.

desitgeu

us

electrònica
Esperem, doncs, que tinguem una bona temporada desquí i que
tant

petits

com

grans

puguem

gaudir

de

farem
si

ens

arri bar

el

Butlletí

comuniqueu

la

del

vostra

Cl ub

per

adreça

a

via
la

acompanyin!

A la darrera Junta del BEC es
va decidir no pujar limport de

Secretari a.

quotes i carnets de la

bons moments tot

practic ant esport en pl ena natura. Que la neu i el temps ens

Quotes i carnets

Àlbum del BEC

temporada passada.
Daquesta manera les quotes
continuen essent de:

Una salutació cordial,
La J unta Di rectiva

Aquest any , i aprofi tant l estrena de la nova web us c onvi dem
a partici par a làlbum del Club. Ens podeu envi ar les v os tres

·

23 Euros soci individual

·

46 Euros soci familiar

fotos relaci onades amb les sortides del BEC, tant actual s co m
històri ques, per tal de comparti r-les amb tots el s s oc is i sò ci es .

(inclou pare, mare i tots els
Regularment penjarem l es noves fotos a la web del Club.

Podeu

presentar l es vostres fotografi es a

enviar-les

per

correu

electrònic

a

Secretaria,

l adreça

del

Club

menors de 14 anys)
o bé
fi ns

divendres 12 de març de 2010.

·

15 Euros dentrada per a

nous socis (addicionals a la
quota anual)

Cobrament de quotes

En tots els casos cal afegir
limport de lassegurança

Jaqueta del BEC
Una temporada més hem decidit oferir el s oft shell amb el logo
del Banyoles Esquí Club per a tots aquel ls socis i sòci es que
encara no l hagueu pogut adqui rir. El soft shell , no sha apu jat de
preu respec te de la temporada pass ada i es troba a la vos tra
disposic ió a PODIUM per 50 Euros .

Des de la Junta es tem sensibili tzats per la situac ió de cri si i

daccident ja que és

per tant, un any més, hem decidit per unani mi tat mantenir les

obligatòria en cas de

quotes de soc i.

participar a qualsevol activitat
del BEC.

A més i per a evi tar la coi nci dència

de despeses amb les

dates nadalenques, les quotes de soci es giraran durant la

Com cada any, el BEC

pri mera setmana de novembre de 2009.

segueix oferint descomptes
als seus socis per a diverses
estacions desquí catalanes.

