Notícies
De la Unió Caravanista de Catalunya

FUNDADA L’ANY 1974

2019
DESembre

Demarcacions:
U.C.C. CARAVANING
CLUB DEL BAGES
Plaça de la Reforma, 1
08240 MANRESA
Tel. 93 872 11 90
Correu- electronic:
ucc.ccbages@gmail.com

U.C.C. CARAVANING
CLUB DE TARRAGONA

Correu-electrònic:
ucc.cctarragona@gmail.com
Horari: 19 a 21 h. dimecres
al Tel. 649894731

U.C.C. CARAVANING
CLUB DEL VALLÈS

C/Campoamor, 93-95
(Hotel d’Entitats)
08204 Sabadell
Tel. 93 711 19 14
Correu- electronic:
ucc.ccvalles@gmail.com
Horari: 18 h. a 20 h. dijous

C/ Aragó, 416, 1er - 3a • Horari d’oficina: dilluns; dimecres i dijous de 17 a 20 h,
dimarts i divendres de 10 a 14 h.
08013 B A R C E L O N A . Tel. 93 245 05 00 • Fax 93 265 04 19
Correu-electrònic: ucc@uccat.com • Página web: http://www.uccat.com

PÒRTIC
Primerament voldria donar la benvinguda a tots els socis nous i espero que la
nostra Associació us pugui oferir tot el que espereu. Per qualsevol dubte o consulta
podeu trucar o escriure al Club, i gustosament us contestarem.
Donem les gràcies a l’únic soci i la seva senyora (J.i.C.) que ens ha enviat les seves idees i suggeriments pel bon funcionament del Club.
Per a tots aquells que us estreneu en el món del Campisme, us informem de la
importància que assegureu el vostre element d’acampada, nosaltres fa molts anys
que treballem amb la mateixa corredoria i són coneixedors de les nostres necessitats, però si decidiu fer-ho amb una altra empresa, sobretot llegiu la lletra petita i no
oblideu el remolcat.
Per altra banda, us recordem que quan feu acampades, heu de demanar la factura nominal del total de l’import al vostre càmping a l’hora de pagar la taxa turística.
També informar-vos que l’acte més important de la nostra Associació serà el dia
16 de febrer, aquest dia farem l’Assemblea General i el dinar d’Aniversari.
Ja complirem 46 anys.
Us hi esperem!
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90 TROBADA INTERNACIONAL FICC
Us informem que la 90 trobada Internacional FICC tindrà lloc a Ro-

CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

UCC-CARAVANING CLUB DEL BAGES

Un altre cop tenim pràcticament enllestit l’any en curs.
Encetem aquest mes de desembre amb la sensació de que
el temps ha passat molt ràpid, més que els anys anteriors.
Segurament els canvis haguts a la nostra demarcació,
amb les noves funcions, noves responsabilitats i els canvis d’acampada, han ajudat que així sigui. Especialment
l’acampada de tardor ha estat vista i no vista, tot i no poder
gaudir d’una gran collita de bolets. La falta de pluja ha fet
que tinguem una temporada molt pobre.
Ara ha començat l’acampada d’hivern i com cada any els
nostres socis esquiadors més valents, que no tenen por al
fred, es troben ja ubicats al càmping Frontera d’Andorra.
Esperem i desitgem que aquest any la neu sigui mes copiosa que la temporada anterior, que tot i començar molt
prometedora, finalment no va esser una de les millors temporades d’esquí.
Durant el proper mes de gener, tot just passades les fes-

CARAVANING CLUB
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ma, Ostia Antica, del 24 de juliol al 2 d’agost, us anirem informant.

tes de Nadal, el dia 10 de gener del 2020 celebrarem
l’assemblea de la nostra demarcació juntament amb el
dinar d’aniversari del UCC-Bages perquè malauradament
vàrem haver de suspendre’l al mes de setembre, per causes
alienes a la nostra voluntat. Ho celebrarem a les, cada dia
millorades, instal·lacions del càmping Freixa. Recordeuvos de reservar aquesta data perquè hi hauran sorpreses
per als assistents. Per apuntar-vos al dinar, ben aviat us
informarem seguint el mateix camí iniciat a les acampades
d’aquest any de la nostra demarcació, que tant èxit ha tingut perquè hi ha altres demarcacions i grups d’acampada
que han mostrat un gran interès per saber com funciona i
implementar-l-ho.
Continuem treballant per millorar el sistema i s’hi incorpora
el pagament de les properes acampades
Aprofitem per desitjar-vos un Bon Nadal i Bon Any 2020 en
companyia dels vostres essers més estimats.

UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

TARRAGONA

Hola a tots/es,
Estem pràcticament al damunt del nou any i l’inici de les
temporades d’acampades en la nostra demarcació.
Com hem fet en anys anteriors, volem continuar fent-les
als dos càmpings. De moment només tenim la informació
de la temporada del càmping Las Palmeras que passem a
continuació:
Acampada Las Palmeras
Del 03/04/2020 fins al 24/06/2020.
Preu final amb activitats: 850 euros.
Pagament: 1er de 425 euros 30/12/2019 i 2on de la resta abans 29/02/2020.
Entrega d’inscripcions per correu electrònic amb còpia
del rebut bancari o ingrés abans del 30/12/2019.
Sorteig el 29/03/2020.
Ingrés al compte ES27 0049 1877 4522 1074 7528 (BS).
Concepte: Oferta Unió Caravanista acampada Primavera.
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Falta la informació del Càmping Santa Eulalia. Per això
haureu d’estar molt atents al Notícies de gener, ja que, allà
explicarem detalladament les passes a seguir per les inscripcions. Tant els que vàreu fer l’acampada de tardor, com
els que no.
Es farà una trobada que tindrà lloc el 13 de desembre, al
carrer Escultor Verderol Nº 10 Local 3 “Cafeteria Aquí te
espero”, de la nostra Demarcació a les 20:00 i donarem un
petit avanç de les acampades. En aquesta reunió s’explicarà
el que s’ha fet al llarg de l’any, el que es farà en el proper,
on es presenten els comptes i és l’espai adient per comentar i fer suggeriments del funcionament de la mateixa.
Tots/es els/les interessats/des que vulgueu exposar un tema, que tingueu dubtes, preguntes o simplement vulgueu
participar, hi esteu convidats.
De moment, això és tot el que ens esdevé en la nostra demarcació i us recordem que tots els dimecres de 19 a
21 hores estarem a la vostra disposició, mitjançant el
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nostre mòbil 649894731 i sobre tot podeu seguir-nos
al facebook “ucctarragona”, on la informació és més
directa o bé podeu enviar un correu electrònic a la
nostra adreça de correu electrònic:
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ucc.cctarragona@gmail.com
Gràcies a tots/es, bones festes i bona entrada d’any!!!

UCC-CARAVANING CLUB DEL VALLÈS

VALLES

El grup Terra i Mar, enguany no realitza l’acampada
d’hivern.
Volen avançar-vos la data de l’Assemblea de la Demarcació del Vallès, que serà el dia 17 de gener del 2020 a
les 19,30 hores, al local del càmping Freixa, de Manresa.
Per últim, volem desitjar-vos un Bon Nadal i un Feliç Any
Nou.
“El bou pesant, veient la gent
que tantes coses oferia,
diu que volia fer un present
al dolç Infant de l’Establia.
I quan minvà una mica el fred
i l’Infantó ja no plorava,

sortí amb pas lent,
dins l’aire net,
sota la nit florida i blava.
Va caminar per fondes valls
i resseguia la carena.
Sent el clarí de tots els galls,
però ja du la rica ofrena.
Saltant de goig i bruelant,
el bou baixà de la muntanya,
i s’oferia al dolç Infant
amb una estrella a cada banya.”
BONES FESTES!

ucc-SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
El mes de desembre tenim previst fer una trobada per celebrar el Dinar de Nadal, tindrà lloc els dies 13-14 i 15 al Càmping Freixa, a Manresa, que com sabeu es del Club, on ens
prepararan un dinar i diverses activitats.
El dissabte al matí farem una visita al Monestir de Sant Benet
de Bages.
El dia 19 de desembre del 2019 tindrà lloc l’assemblea de
la secció.

Per al mes de gener, trobada a L’Estartit, on inaugurarem una
àrea, privada, per a les autocaravanes.
Com a complement, visitarem les illes Medes i cales, a bord
del vaixell turístic Nautilus.
Estigueu atents a la web i als correus , que en temps real us
actualitzaran la informació.
Desitgem a tots els socis i familiars unes FELICES FESTES.

SECCIÓ CICLISTA
Hola carabykers
S’acaba l’any i volem aprofitar aquest
Notícies per desitjar-vos un bon Nadal,
bona entrada d’any nou i desitjar-vos
molta sort amb la loteria.

Recordeu també en fer-nos saber tots els que vulgueu la
llicencia de bicicleta i animar a tothom que no la tingui a fervos-la per què us donarà seguretat en les vostres sortides
en cas de qualsevol incidència.
Fins l’any que ve!!
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SECCIÓ EXCURSIONISTA
Ja estem acabant l’any, on hem fruït
de fantàstiques sortides a la muntanya
i de la nostra tradicional sortida de
raquetes. Estem preparant les excursions de l’any vinent, esperant que siguin del vostre gust.
Recordeu que el dia 11 de desembre tenim l’assemblea
ordinària de la secció.
A punt per les festes de Nadal, aprofitem per desitjar a
tothom un BON NADAL i una bona entrada d’any.
Les properes sortides són:
14 de desembre: Dinar de Nadal. Aquest any el fem al

Càmping Freixa a Manresa. Amb una sortida pels voltants
de Manresa. Riera de Rajadell.
18 de gener: La ruta dels 10 gorgs a St. Jaume de Frontanyà.
15 de febrer: Camí de ronda de Torredembarra i acabarem
amb una calçotada. Sortida amb autocar.
És important assistir a la reunió, que normalment serà els
dimecres previs a la sortida a les 19:30h, o comunicar al
Club la vostra assistència a l’excursió.
Per més informació podeu consultar el blog de la secció:
https://seccioexcursionistaucc.blogspot.com

SECCIÓ: MOTOCLUB UCC
Estimats amics,
No acabem l’any sense
convidar-vos a la Gran PAPANOELADA que es realitza cada any a la ciutat
de Barcelona el dia 15 de desembre, Motoclub fa
molts anys que hi participa. Per participar-hi només fa falta decorar la vostra muntura amb motius
nadalencs, així com entregar un regal a la Creu Roja
pels nens necessitats. Per a més informació, podeu entrar

a www.motoclubucc.com , hi trobàreu la sol·licitud
de participació i la resta de informació d’aquest
esdeveniment.
Us esperem a tothom,
Podeu apuntar-vos a totes les nostres sortides a
través de la web www.motoclubucc.com prement
en l’enllaç que serà posat per a cada sortida, i omplint el
formulari que us apareixerà a continuació.

GRUP “VETERANS DE LA UCC”
Amb la 67 Trobada de Caravanistes Veterans, a la Comunitat Valenciana , finalitzem l’any.
La programació per a l’any vinent es farà en properes edicions
del NOTÍCIES.
També tenim previst anar a l’Acampada Nacional (62ª Concentración Nacional de la F.E.C.C.) que serà del 4 al 12 d’Abril
2020 a Valladolid, la Inscripció s’ha de fer abans del 24 de
gener 2020, a través del Club al Carrer Aragó.
nirem al RALLYE FRANCO-CATALAN DU MUGUET 2020,

aquest any es celebra a Catalunya del 25 d’Abril al 3 de Maig
2020, ja anirem informant.
Desitgem que els amics caravanistes del Club, que es
vagin jubilant, s’animin a viatjar amb nosaltres. Si voleu
contactar, ho podeu fer a través del Club o directament al
mòbil 625-33-33-37.
Recordem que per sortir amb el Grup de Veterans, cal tenir la
caravana degudament assegurada, així com el carnet de
la FICC al corrent i signat.

SECCIÓ D’ESQUÍ
Estimats socis i amics,

que van anar a deixar la caravana al seu lloc.

JA HO TENIM A PROP

Com dèiem abans, a l´anterior Notícies, ja s`han començat les
primeres reunions de presidents de seccions, de junta, etc.
Continuen en la fase de presentació de comptes i resultats
de l`any anterior, així com del pressupost pel pròxim exercici.

Socis i amics de la secció ja tenim notícies de les primeres i petites nevades que han caigut als cims
i vam poder veure la setmana de la reentrée al càmping, dels
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Les properes activitats per iniciar realment la pre-temporada, seran amb la convocatòria per a la celebració de
l’Assemblea General Ordinària de la Secció d’esquí, però
donat que l´any anterior no es va presentar cap soci, s´ha
decidit no convocar-la i presentar els comptes directament
al Club.
Com que la temporada està ja a la cantonada, expliquem
una mica el calendari previst:
16 de Novembre, inici de temporada a Ordino- Arcalís.
30 de Novembre, inici de temporada a Gran Valira

A
UNIÓ CARAVANIST

DE CATALUNYA

Càmping
UN
IÓ

2, 3 y 4 de Març, Copa del mon de Kilòmetre Llançat a Gran
Valira.
14 de Març, Cursa Social i dinar de germanor.
19 d´abril, fi de Temporada a Gran Valira.
3 de Maig, fi de temporada a Ordino-Arcalís.

Tanmateix comuniquen que tenim instagram SEUCCAT i
facebook SEUCCAT UNIO CARAVANISTA, on es pot seguir
tota la informació.
Fins aleshores salut per a tots.

càmping FREIXA (K 3)
ACAMPADES

CA
RAV
A
ANISTA DE CATALUNY

PAGAMENTS
Es podran fer inscripcions d’un sol mes,
sempre i quan hi hagi places disponibles. Si en aquest moment hi ha acampada s’haurà d’abonar la part corresponent
de les activitats d’aquesta, al cap d’acampada.
Recordeu que ja tenim un poliesportiu, una zona infantil i juvenil, servei de Wifi gratuït, rentat de vehicles, servei de buidat
per a autocaravanes, etc.

AVANTATJA
Els acampats a l’acampada d’hivern tindran prioritat per a
l’acampada de Primavera, sempre i quan hi hagin places lliures.
MESURES DE SEGURETAT
Les mesures de seguretat ens aconsellen la necessitat de demanar accés al càmping a tot soci no acampat, a través del
timbre de la porta.
En cas de voler anar al pàrquing s’haurà de fer saber als responsables, tant per accedir-hi com per marxar.
Agraïm la col·laboració per endavant.

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"

2019=23

Preu 2020=25/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 comprovant 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:

Marca cotxe:

Matrícula cotxe:

Marca caravana:

Matrícula caravana:

¡ IMPORTANT ! Llargada caravana (amb llança):

Signatura
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INFORMACIÓ i OFERTES DE CÀMPINGS
Per a pagaments a UCC, de Barcelona:
CaixaBank: ES42 2100 3549 1725 0000 1388
Llevat que anotem el contrari a l’oferta, la
Taxa T. es pagarà directament als càmpings.
CÀMPING FREIXA (Manresa)
Camí del Grau s/n Km 3.Ctra.C16 de Manresa a Berga
Coordenades GPS: N 41º 44’ 20” E 01º 51’ 26
Novembre, caps setm.; 110€/mes+T.T.amb llum
Fins al 30 de maig 2 pers. 13€/nit +Taxa T.
Fins al 30 de maig 2+2
16€/nit +Taxa T.
Fins al 30 de maig 4 adults 26€/nit +Taxa T.
Sempre tindrà preferència l’acampada sencera
(Inscripció i pagament amb Taxa T. a UCC, de Bcn)
CÀMPING ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km 13.
Fins al març 140€/mes+T.T.
Inclou 6 Amp. de llum
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING OLIANA (Oliana)
Ctra. C-14, Km.142,70
Octubre fins març: 900€+T.T.
Gener a març: 450€+T.T.
Octubre fins març: 160€/mes+T.T.
Tancat del 20 al 27 de desembre.
No inclou electricitat: 5€/dia.
Inclou 4 persones.
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING LA BALMA (Espinelves)
Eix transversal C-25 sortida 202 a Espinelves 1 Km.
Tot l’any menys juliol i agost 160 €/mes

A partir de 3 mesos, menys juliol i agost 155 €/mes
Inclou IVA,Taxa T. i 5 Amp.
-Preus per dia:
Autocaravana
6,65€+Taxa T.
Adult
4,85€+Taxa T.
Caravana
4,85€+Taxa T.
Cotxe
4,85€+Taxa T.
IVA inclòs. Llum 5 amp.: 3,46€
(Inscripcions i pagament a UCC, de Barcelona)
C. RESORT BUNGALOW PARK MAS PATOXAS (Pals)
Ctra. C31 de Palafrugell a Pals Km. 339
Fins al 10/07 i del 26/08 a 15/12: 18€/nit+T.T.
Inclou: 2 persones+ 6 Amp + 1 cotxe + 1 caravana/o
tenda
Promoció estades llargues 7=6 i 14=10
(Per a reserves:paqui@campingmaspatoxas.com
o bé per telèfon al 972.63.69.28)
CÀMPING BARCELONA (Mataró)T.T.
Ctra. NII Km.650
Tot l’any menys juliol i agost 19€/nit + Taxa T.
Oferta vàlida per als carrers 4,6 i 8 zona B
Inclou matrimoni + 2 fills i llum
(Inscripció i pagament a UCC, de Barcelona)
CÀMPING EL ROBLE (Valderrobres, Terol)
Ctra. A-231 Km.18
Tot l’any menys ponts i festes nacionals 18€/dia
Inclou 2 persones i llum
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING GIRONELLA (Gironella)
Ctra. C-16 (E9) Sortida 86
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Oferta d’estiu, tardor
i hivern a la secció
d’ofertes per a socis.

Tel. 972.63.69.28
Email info@campingmaspatoxas.com
Web www.campingmaspatoxas.com

Costa Brava - Pals - Girona
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Oferta pack familiar 25€/nit+Taxa T. (Zona Caravaning)
(Inclou 4 persones, caravana i llum)
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING MOLIÍ DE BOJONS (Sant Sadurní
d’Osormort)
Ctra. Vic-Sant Hilari Km.13
1 mes, menys juliol i agost, caps de setm. 150€+T.T.
Llum 10 Amp.
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING FONTFREDA (Castellar del Riu)
Ctra. Rasos de Peguera, Km.4

Temporada baixa 25€/nit + Taxa T.
Inclou fins a 4 persones i 6 Amp.
Prohibit gossos de races potencialment perilloses
(Inscripcions i pagament a UCC, de Barcelona)
CÀMPING RIUDARENES (Riudarenes)
La Riera, s/n
Oct.,Nov.,Des., caps setmana 127,5€/mes+T.T.
CÀMPING VIDRÀ (Vidrà)
Camí Santa Bàrbara, s/n
10% descompte.

secretaria
NECROLÒGICA
Hem de lamentar la defunció del soci núm. 15411 Juan Sánchez
Rubio.
Donem el més sentit condol als seus familiars. (A.C.S.)

sector. La podeu demanar en donar-vos d’alta a www.vayacamping.net/club i us l’envien a casa.

VENDA
• Soci núm. 11684 ven caravana Weinsberg Caraone 390 QD, any
2017, 2 ambients, 4 places, aire condicionat i avance. Tel.605 395
788 Patricia.

EL NOTÍCIES A LA WEB
Us recordem que a la Web del Club, a més d’haver-hi el Notícies
actualitzat a primers de cada més, podeu trobar a l’apartat “ÚLTIMA
HORA”, aquelles notícies que considerem importants i que es produeixen entre l’edició d’un “Notícies” i el següent.

LOTERIA DE NADAL
Com cada any el club juga al sorteig de la loteria de Nadal, aquest
any serà amb el número 66.091. Si voleu provar una mica de sort, ja
tenim participacions, al club, al preu de 2,50 € cada una.
GUIES DE CÀMPING
Recordem que tenim la guia de càmpings 2019, al preu especial per
al soci és de 4,50€. Podeu recollir-la a Barcelona o reservar-la a la
Demarcació que més us convingui.

REVISTA CAMPIREPORT
Us recordem que si voleu rebre la revista de càmping CAMPIREPORT
al vostre correu electrònic. Només cal que ens comuniqueu el vostre
email a: ucc@uccat.com, amb el vostre núm. de soci i us l’enviarem.

OFERTES:
GRIMALDI LINES
La companyia Grimaldi Lines aplica el 20% de descompte a les autocaravanes, fins a 9 metres, + un 10% de descompte per ser soci,
en cabina (excepte taxes), apart de les tarifes Superfamily&Friends,
actives al moment de la reserva, per a la línia Porto Torres – Barcelona, i viceversa, i Barcelona – Civitaveccia i viceversa. Oferta per a
les sortides de dilluns a dijous. Reserves a l’oficina de Grimaldi, amb
el Carnet Internacional de Càmping: Port de Barcelona, Moll de la
Costa, Edif. GTB Tel. 93 502 04 00.
VAYACAMPING
Vayacamping Club ens ofereix una targeta gratuïta, amb la que ens
faran descomptes a càmpings, parcs de vacances i establiments del

LÍQUID WC
SOLQUIM químic, garrafes de 5 litres, al preu de 18 €.
SOLQUIM químic,  pots d’1 litre, al preu de 5 €.
AMBITI químic, garrafes de 5 litres, al preu de 18€
AMBITI químic, garrafes de 2 litres, al preu de 9€
AMBITI químic Rose, garrafes de 2 litres, al preu de 7€
Clauers UCC
1€
Polos vermells UCC 12€
Fulards UCC
6€

TARRAGONA

Del 3/04/2020 (a partir 17h) al 24/06/2020 (abans 12h)

Càmping LAS PALMERAS (Tarragona)

TARRAGONA

ACAMPADA PRIMAVERA 2020

UCC - Caravaning Club de Tarragona

...............................................................................

Nom i cognoms

(Utilitzeu el mateix nom de grup tots els socis que el formeu)

.......................

DNI

Emplenar si formeu un GRUP ............................................

....................

......................................................................................

Telèfon .....................................

Cal respectar les dates d’entrada i sortida de les acampades. La signatura d’aquesta inscripció
representa l’acceptació de les normes de convivència de les acampades i eximeix, al club, de tota
responsabilitat en el que concerneix a accidents, malaltia, robatori i cas de força major.

Concepte: Oferta Unió Caravanista acampada Primavera.

Ingrés al compte: Banco Santander ES27 0049 1877 4522 1074 7528

Ingrés a partir 1 desembre. Entrega d’inscripcions: per correu electrònic amb còpia de
comprovant ingrés fins al 30 de desembre. Sorteig 29 de març. Per a més informació,
truqueu al 649.89.47.31 els diimecres de 19h a 21h.

Caravana .......................... Matrícula .......................

........................

........................

........................

Data naixement

eMail .........................................

....................

......................................................................................

Matrícula .......................

....................

......................................................................................

Cotxe ..........................

Parentiu

Nom i cognoms familiars

ASSISTENTS A L’ACAMPADA: Recordeu que els assistents a l’acampada són els
membres d’una unitat familiar que conviu sota un mateix sostre. El següent camp és per si hi ha
modificacions en les dades del soci. Dades de cotxe i caravana són obligatòries!!

........................

Núm. de soci

Activitats incloses.

pot pagar en dues vegades (425€ x 2): 1er abans 30/12/2019 i
PREU: 850€ Es
2on abans 29/02/2020.

DE

CARAVANING CLUB

DE CATALUNYA

A
UNIÓ CARAVANIST

Las Palmeras

Tota butlleta trencada o esmenada
no serà vàlida.
Caduca als tres mesos.
SIGNATURA

Unió Caravanista de Catalunya

LOTERIA

Com cada any reproduïm una participació de la loteria de Nadal, amb la quantitat
de 0,15 €, perquè cap soci es quedi sense provar sort. Si en voleu més, encara tenim
a la venda participacions a 2,50 € cada una.
En cas de premi, excepte el reintegrament i la “pedrea” comunicarem a través
del Notícies i la Web la forma de pagament.

LOTERIA DE NADAL

El portador interessa la quantitat de
0,15€ al bitllet número 66.091
Dipositari: Unió Caravanista de Catalunya.

Del sorteig que es celebrarà a Madrid el dia
22 de desembre de 2019

Podeu fer arribar la inscripció i el comprovant d’ingrés per eMail a ucc.cctarragona@gmail.com

