646 955 391
La seu del BEC es troba a
Can Quim del Rec, C/ Canat
65, al costat del Camp de
Futbol Vell.

Quotes i carnets
Les quotes de soci per a l'any
2014 són les següents:
• 26 Euros soci individual
• 50 Euros soci familiar
(inclou pare, mare i tots els
menors de 14 anys)
• No hi ha quota d'entrada
per a nous socis.
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.
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El dimarts 26 de novembre de
2013 obrirà la Secretaria.
L'horari serà de dimarts a
divendres de 18:30 a 20:30.
El telèfon de contacte és el

w w w. b a n y o l e s e s q u i c l u b . o r g
info@banyolesesquiclub.org
@bec_banyoles BEC Banyoles

Horari de secretaria
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Benvolguts socis i sòcies,
S'acosta l'inici d'una nova temporada que
comencem amb il·lusió per tal que un any més
tots els socis i sòcies pugueu gaudir de les
activitats que organitza el Club.
La Junta Directiva actual va entrar l'any passat,
amb la qual cosa esperem que amb
l'experiència acumulada puguem millorar tots
aquells aspectes que probablement no varen
funcionar tal i com ens esperàvem. En aquest
sentit, i ara que comencem la nova temporada,
us animem a que ens feu arribar els vostres
suggeriments i inquietuds a través de qualsevol
dels canals de comunicació del Club per tal de
poder estudiar-los, i si es pot, implementar-los.

Banyoles Esquí Club pretén fomentar la
pràctica de l'esquí i el respecte a la natura, però
per sobre de tot és un club obert a la gent i un
espai per fer nous amics.

Es convoca a l’Assemblea General Ordinària
que tindrà lloc a Can Quim del Rec el proper
08/11/13, a les 20 hores en primera
convocatòria i a les 20.30 hores en segona,
per tal de tractar els temes del següent:

Finalment, només queda esperar que tinguem
una bona temporada d'esquí i que tant petits
com grans puguem gaudir de bons moments
tot practicant esport en plena natura.

Ordre del dia

Rebeu una cordial salutació,
La Junta Directiva

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea
anterior.
2. Memòria d'activitats de la temporada 12-13.
3. Balanç de la temporada 12-13.
4. Proposta d'activitats per a la temporada
13-14.
5. Presentació i aprovació del pressupost per
la temporada 13-14.
7. Torn obert de paraula.
Es demana la màxima assistència dels

La nostra seu social continua trobant-se a Can
Quim del Rec, al carrer Canat, 53, la qual cosa
facilita l'accés a tots aquells que us desplaceu
en cotxe. Us informem que aquest any hem
canviat de número de telèfon (646 955 391) i
que per tant és important que l'actualitzeu. En
canvi, el correu electrònic i la web, el compte de
Facebook i de Twitter són els habituals.

CURSETS D'ESQUÍ
Una temporada més tot els socis que vulgueu
iniciar-vos en la pràctica de l'esquí o
perfeccionar el vostre nivell disposeu de
l'oportunitat de realitzar els cursets d'esquí i
compartir unes hores d'esquiada amb altres
socis del Banyoles Esquí Club.
El curset constarà de cinc caps de setmana:

D'altra banda, com bé sabeu, un Club necessita
d'un suport social ampli per tal de mantenir-se i
si pot ser créixer. Així doncs, animem a tots els
socis i sòcies a donar a conèixer a amics i
coneguts les activitats del Club i a engrescar-los
per entrar com a nous socis. Com ja sabeu, el

Les quotes es passaran pel banc
durant aquest mes de novembre

La Molina: 25 i 26 de gener, 1 i 2 de febrer,
8 i 9 de febrer i 22 i 23 de febrer.
Puyvalador: 15 i 16 de febrer
(imprescindible portar DNI)

