Inscripció per al pàrquing Freixa
Benvolgut soci: Per tal que la gestió del pàrquing de la zona d’acampada sigui més satisfactòria per a tothom, et recordem algunes de les normes que cal seguir:
·Cal fer reserva dels mesos que t’interessin, mitjançant pagament i la butlleta que es publicarà cada mes al Notícies i a web www.uccat.com, amb la suficient
antel·lació a la data d’entrada a les instal·lacions (reserves fins a desembre de l’any en curs).
·El fet de no fer-ho així, comportarà la pèrdua de la plaça en cas que el pàrquing estigui a plena capacitat. Per tant, la preferència d’ocupació serà per als que han
fet la reserva (mitjançant pagament i enviant-nos la butlleta) en el seu moment, encara que la caravana sigui dins.
·Recordeu que els mesos més conflictius solen ser: Desembre, gener, febrer, març, juliol i agost i per tal de fer-ne reserva, caldrà que truqueu abans de fer el
pagament per confirmar que hi hagi plaçes disponibles.

Camí del Grau, s/n 08243 Manresa
(Ctra. C-16)
Telèfon: 93.836.27.99

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
Gps càmping Freixa: N41º 44' 20" E01º 51' 26"

2018=23

Preu 2019=23/mes

Oct. Nov. Des.

Gen. Feb. Març Abril Maig Juny Juliol Ago. Set. Oct. Nov. Des.

Cal que ens feu arribar la inscripció, junt amb el comprobant d’ingrés.
Si es deuen mesos anteriors als esmentats, cal que primer es realitzin els pagaments corresponents.
Podeu fer els pagaments ingressant els mesos corresponents al compte ES42 2100 3549 1725 0000 1388 (La Caixa) ,
enviant comprovant per fax (93.265.04.19) o eMail (k3@uccat.com) juntament amb aquesta butlleta.
Cal que feu l’ingrés i que ho notifiqueu a la UCC de Barcelona o podria donar-se el cas que perdessiu la plaça en tractarse de mesos molt sol·licitats o no saber de qui és l’ingrés. En cas de no haver-hi plaça, es retornarà l’import al soci.

Nom i cognoms:

Núm. soci:
Signatura

Marca cotxe:

Matrícula cotxe:

Marca caravana:

Matrícula caravana:

¡ IMPORTANT ! Llargada caravana (amb llança):

