Banyoles Esquí Club - C/ Canat, 53 - 17820 Banyoles - Tel.: 619 763 048 - www.banyolesesquiclub.org - info@banyolesesquiclub.org

Butlletí Informatiu
novembre 2011

20

www.banyolesesquiclub.org
info@banyolesesquiclub.org

Benvinguda de la Junta Directiva als socis

Sortida d’esquí per la Puríssima

Horari de secretaria

Benvolguts socis i sòcies,

Novament el BEC organitza conjuntament amb el Club Esquí
de la Selva una sortida d’esquí als Alps francesos durant la
setmana de la Puríssima.

El dimarts 22 de novembre de
2011 s’obrirà la Secretaria.
L’horari serà de dimarts a
divendres de 18:30 a 20:30. El
telèfon de contacte és el 619
763 048.

Un any més us fem arribar el butlletí que, per dir-ho d’alguna
manera, es el tret de sortida de la nova temporada.
Amb la temporada que iniciem vull donar la benvinguda més
cordial a tots els socis del club i als anunciants, ja que
gràcies a ells, ens aquest moments tan durs, ens és més
fàcil de continuar amb el nostre projecte.
Però, què es el nostre club? Sobretot és la suma d’il•lusions,
voluntats, objectius i esforços en l’àmbit de la pràctica de
l’esquí de tots els socis. Tot això ens ha portat a configurar
una gran família, que batega potentment pels ideals que
comporta el món de l’esquí i que també ens ha d’ajudar a
créixer en qualsevol àmbit de la nostra vida.

La sortida serà a l’estació de Les deux Alps amb una durada 4
dies i un cost de 180 Euros. Pels que ho desitgin s’organitza
també un autocar per només 85 Euros.
Serà requisit indispensable per a prendre’n part ser soci del
Club i disposar d’assegurança.
Us podeu informar sobre els detalls a la web del Club
www.banyolesesquiclub.org, així com a la botiga Podium.

Quotes i carnets
Les quotes de soci per a l’any
2012 es mantenen i són les
següents:

Entre tots hem de fer pinya per a que la nostra Entitat sigui
cada dia mes gran i poder aconseguir els objectius i reptes
que tenim al davant.

· 25 Euros soci individual
· 48 Euros soci familiar
(inclou pare, mare i tots els
menors de 14 anys)

Per tal que això sigui possible comptem, com sempre heu
demostrat, amb la vostra implicació i així poder continuar
tirant endavant. Cal agrair especialment a tots aquells socis
que en el passat van utilitzar els serveis del Club aprofitant la
organització dels cursets i que a dia d’avui ens ajuden amb la
seva quota a seguir promocionant l’esport de l’esquí amb
petits nous esquiadors.

· No hi ha quota d’entrada
per a nous socis.

Aquest any serà el quart des que la junta va assumir la
direcció de la nostra Entitat per això a final de temporada es
convocaran noves eleccions. Volem convidar a tots els socis
i sòcies que ho vulgueu a incorporar-vos a la junta per agafar
el relleu de les persones que porten anys tirant endavant.
Sempre es bo que hi entri gent nova ja que els aires nous
aportant una nova vitalitat.

Curset d’esquí 2012

Esperem que aquesta nova temporada vingui carregada de
grans nevades per poder gaudir del nostre esport.

Us recordem que des de l’any 2011 també podeu seguir
l’actualitat del Club a través de les xarxes socials a la pàgina
del BEC del Facebook. Agregueu-nos!!

Una salutació cordial,
La Junta Directiva

La seu del BEC es troba a
Can Quim del Rec, C/ Canat
65, al costat del Camp de
Futbol Vell.

Aquest any, els cursets d’esquí començaran el cap de
setmana del 14-15/1/2012.

El Club al

En tots els casos cal afegir
l’import de l’assegurança
d’accident
ja
que
és
obligatòria en cas de
participar a qualsevol activitat
del BEC.
Com cada any, el BEC
segueix oferint descomptes
als seus socis per a diverses
estacions d’esquí catalanes.

