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PÒRTIC:
NOTA NECROLÒGICA
Hem de lamentar la defunció sobtada de la nostra estimada, amiga i
sòcia Rosa Prades Palomar, coneguda per tots nosaltres com “la Rosi”.
Per a tots aquells que no la coneixíeu, era l’esposa del fundador del
nostre club, soci núm. 1 Emili Freixa Boada.
Rossi, sempre estaràs entre nosaltres, i trobarem a faltar la teva
dolçor. (A.C.S.)
-----------------------------Ja ha passat un mes i no hem rebut comentaris, ni més idees noves
per a la Web. No sé si és que tot us sembla bé o que no heu tingut
temps de mirar-la
Recordeu que el mes vinent publicarem novetats i ofertes.
Estem tractant amb l’Associació de Càmpings de Barcelona la possibilitat que tots pugueu tenir la targeta que dóna descomptes en diferents
càmpings de la província de Barcelona.
De seguida que ho tinguem signat us ho farem saber.
Ara gaudiu de les activitats de les acampades i aprofiteu el bon
temps!
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UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

20a ACAMPADA NACIONAL DE CATALUNYA
Aquest any els nostres amics del Càmping Caravàning Club de
Catalunya organitzen aquesta acampada. Tindrà lloc al Càmping
Canyelles, de Lloret de Mar, els dies 3,4,5,i 11,12 de juliol.

El preu és de 85€ per a majors de 14 anys; 15€ per a joves de 8 a 14
anys; i gratis per a menors de 8 anys. Nit addicional del 5 al 9 de juliol,10€. Inscripcions i pagament a UCC,Barcelona fins al 30 de maig.

XIX ACAMPADA INTERPROVINCIAL SAN PRUDENCIO
El Club Camping Caravaning Alava ens convida a participar d’aquesta
acampada. Tindrà lloc els dies 5,6 i 7 de juny (amb opció d’entrar el dia
3 fins al dia 8), a les Instal·lacions Esportives i piscines (Alegría Dulantzi)

CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

UCC CARAVANING CLUB DEL BAGES

Les activitats del mes de maig us deixaran una mica cansats, ja
què hi ha molt esport, que ens anirà bé per cremar unes quantes calories i començar l’operació biquini.
Clar que primer començarem amb un sopar! El 16 de maig soparem unes salsitxes de frankfurt i després ballarem country.
El 17 de maig hi haurà torneig de futbol, Vallès-Bages, un partit
amistós que ja es va fent des de fa uns anys.
El cap de setmana següent ens visitarà en Jordi Callau i donarà
una de les seves classes de balls llatins. Enguany prepararà
unes caipirinhes per convidar a tots els assistents de la sessió.
El dissabte 24 de maig a les 9 del matí, la secció ciclista de la
Unió Caravanista de Catalunya organitza una pedalada popular amb esmorzar inclòs. Ens trobem tots a l’entrada del
càmping.

CARAVANING CLUB
DE

d’Alava. El preu és de 40€ per adults; 20€ de 6 a 13 anys; 8€ per a menors de 6 anys, amb dinar, i gratuït sense dinar. Excursió amb autobús i
entrades 6€. Inscripció i pagament a UCC,Barcelona fins al 18 de maig.

Fem un descans i relaxem-nos escoltant unes havaneres cantades pel grup Els Pirates, això serà el dissabte 30 de maig a la
zona d’esports. En acabar el Club convidarà a rom cremat.
Durant dos caps de setmana seguits, la secció ciclista de la
Unió Caravanista de Catalunya organitza dues sortides, la primera serà la ruta de la Guitlla a les 8 del matí i la segona una
sortida nocturna, a les 8 del vespre: la ruta Ratpenat.
I nit de ball! El 6 de juny s’organitzarà un ball amenitzat pel
grup SOLISTES DUET. Els assistents que vinguin disfressats dels
anys 70/80 seran convidats a un còctel.
A l’endemà ja cal que et posis les piles.... L’Elena Vers ens oferirà
una classe de pilates i per als amants de l’esport de raqueta,
s’ha organitzat un campionat de ping pong.
Bona estada i recordeu que el més important és passar-ho bé!

UCC CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

TARRAGONA

Encara estem assimilant que ja ha passat el primer mes
d’acampada, com passa el tems!. Però ara entrem en el segon,
que té cinc caps de setmana per poder preparar festa grossa i més
activitats gastronòmiques, esportives.......
Començarem el maig amb una gran “Fideuà” popular. Sí heu llegit
bé, “Fideuà”, i celebrarem tots plegats l’aniversari de la nostra delegació, amb repartiment del pastís commemoratiu, cava i record
d’acampada.
Tindrem el campionat de Parxís, amb dues categories, seguit d’un
nou campionat de Rummikub que es farà la setmana següent.
Seguidament i per la canalla, farem la Gran Festa Infantil amb
cercavila, gegants, tallers de manualitats i maquillatge, on podran
passar-s’ho d’allò més bé. Els nens i nenes acabaran la festa menjant xocolata amb coca.
Per acabar aquest mes, cal canviar de temps i retrocedir bastants
anys. Aquest cap de setmana, el càmping s’omplirà de personat-

ges de l’era prehistòrica, si...si...si, la gran festa temàtica d’aquesta
acampada, va de cavernícoles i troglodites, i cal que tinguis la
teva disfressa en perfecte estat i treure’n la pols ben aviat, perquè ballaren i cridarem al ritme del grup “Agustí Aspa i el grup
Havana” .
Referent als actes esportius de la comarca, per als que estiguin
més en forma, cal destacar la Caminada i Marxa Nòrdica de Primavera del 10 de maig, de caire popular, oberta a tots els ciutadans,
no competitiva, que es desenvoluparà per diferents zones de
la ciutat. Coincidint amb el 551è aniversari del naixement de la
Fundació de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla.
Finalment, us volem recordar que és molt important que seguiu
les recomanacions que us donem respecte a les inscripcions de
les activitats, campionats, i sobretot a l’hora de portar els tiquets
i de recollir els obsequis. Els interessats en que surti tot bé som els
socis acampats, no només la Junta.
........Si pel maig el fred és viu ens espera un bon estiu......
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CARAVANING CLUB
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UCC CARAVANING CLUB DEL VALLÈS

VALLES

El Grup Terra i Mar desitja que estigueu gaudint d’una bona estada al
càmping “El Pinar” i de les diverses activitats que es van fent setmana
a setmana. Per a aquest mes, tenim preparat entre altres activitats, la
realització del regal per al dia de la mare, ball-disco, un circuit de vehicles a pedals i una sortida cultural, que enguany serà el diumenge
dia 10 a Riudellots de la Selva, on visitarem la Fundació Mona, etc.
Una de les festes més esperades que es porta a terme en aquesta
acampada, és la festa temàtica, que enguany serà el dia 16, i estarà
dedicada a l’època medieval, hi haurà dinar medieval, i a la tarda

diverses activitats com ara: tir amb l’arc, venda d’embotits, l’arribada
del Rei i la Reina i la seva cort, i moltes sorpreses, (s’aconsella anar
vestit per a l’ocasió).
També hi haurà el tradicional partit de futbol entre Vallès i Bages.
El dissabte dia 23 es celebrarà el torneig de bitlles catalanes, i al vespre la popular cantada d’havaneres i el rom cremat. El diumenge dia
31, la pedalada familiar.
I per últim us fem un avanç, que l’acampada de tardor serà al càmping
Emili Freixa, de Manresa.

SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
Com ja havíem anunciat, els dies 15,16 i 17 de
maig, farem la TROBADA I CELEBRACIÓ DEL 22è
ANIVERSARI DE LA SECCIÓ. Divendres, dia 14,
ens trobarem a Les Borges Blanques, on dormirem. El dissabte 15, anirem a Arbeca, a visitar una
col·lecció molt interessant de vehicles i altres objectes, i tornarem a
Les Borges Blanques per celebrar, amb un dinar i una mica de festa,
l’aniversari, en un restaurant (no serà al Masia Salat, com havíem anunciat). Per al diumenge tenim preparades altres visites per la comarca.
Esperem la vostra participació per fer més lluïda la commemoració.
Per al mes de juny, concretament els dies 5, 6 i 7, estem preparant una
trobada a L’Escala, amb visites a una fàbrica d’anxoves i al Museu de

l’Anxova, i per al diumenge tenim concertada una visita a les ruïnes
d’Empúries.
També, per al mes de juny, us convidem a celebrar la revetlla de Sant Joan
a la cava Can Bas, al Penedès, el dia 23, amb costellada opcional el dia 24.
El cap de setmana del 26 al 28 de juny, ens podrem trobar a Barberà de
la Conca per la festa del vi Trepat, a la que ens varen convidar molt especialment durant la calçotada.
D’aquestes dues darreres trobades, concretarem més informació al Notícies de juny i a la pàg. web.
Un cop més, recomanem estigueu pendents de la pàgina web (autocaravanesucc.cat) per tal de disposar del preu i de més informació de
darrera hora.
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SECCIÓ CICLISTA
Hola Carabaikers,
Aquest mes realitzarem alguna de les
activitats preparades, esperem que us
agradin. La 1ª, la Pedalada Familiar, que
es farà el dia 24 de maig. Podeu passar
pel càmping Bella Terra per apuntar-vos, o a través del vostre

cap d’acampada. Serà una pedalada pels voltants de Blanes,
sense cap dificultat.
La 2a, és la Ruta de la Guitlla, que es farà el 31 de maig. Aquí la
dificultat serà mitja i consisteix en trobar la ruta guiant-nos per
un Road Book.
Per qualsevol dubte podeu consultar el Facebook del club.

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Us relacionem a continuació les properes
sortides, programes, de la Secció:
16 maig: Excursió a Tarragona (organitzat
pels companys de Tarragona)
13 juny: Excursió per determinar
17,18,18 juliol: Agulla Sud del Rosell 3.206 m.
18,19,20 setembre: Carlit, per les Bulloses
17 octubre: Vall de Llémena – Rutes de les Ermites
14 novembre: Costa Brava.

Àlbum fotos “25 anys de la Secció»
Si algun soci està interessat en obtenir l’àlbum de fotos que es va
fer amb motiu dels 25 anys de la Secció, encara ens en queda algun,
de manera que podeu contactar amb el club per fer la vostra reserva. El preu és de 35 €.
També recordem, als que el teniu reservat, que podeu passar a
recollir-lo pel Club, si encara no ho heu fet.
És important assistir a la reunió, que serà normalment els dimecres
abans de la sortida, o de comunicar al club la vostra assistència a
l’excursió.

GRUP “VETERANS DE LA UCC”
En el moment de tancar aquesta edició no tenim cap informació.

CÀMPING EMILI FREIXA (K 3)
Càmping

ACAMPADES
PAGAMENTS: Es podran fer efectius els
UN
IÓ
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pagaments de les acampades mes a mes.
RAV
A
ANISTA DE CATALUNY
Al moment de fer la transferència de la
inscripció, tant sols es farà efectiva la part
del primer mes, i els 2n, 3r o 4t pagament abans del 26 de cada
mes.
També es podran fer inscripcions d’un sol mes, sempre i quan
A
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i pàrquing

DE CATALUNYA

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.
-Per als que estan tot l’any acampats: podran fer pagaments per
mesos, i si es fa el pagament en dues vegades es farà el 5% de
descompte.

Oferta primavera
i estiu per als socis
de la U.C.C.

Servei de mesures
ambientals
Mesurem a casa seva, empresa, escola, lloc de
treball: la radioactivitat, el gas Radó, camps
electromagnètics, transformadors, repetidors
de telefonia, Wifi, micròfons ocults, etc.

Aconsellem sistemes de protecció

Josep Viver Montsant
25 anys d’experiència

www.mesures.cat servei@mesures.cat

Whatsapp: 693.81.04.04

Preus a la secció d’ofertes d’aquest Notícies
Tel. 972.63.69.28
Email info@campingmaspatoxas.com
Web www.campingmaspatoxas.com

Costa Brava - Pals - Girona

a
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a
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Es farà descomptes per nombre d’acampats. Tardor, hivern i primavera un 5% de descompte a partir de 40 acampats. Juliol i agost un
5% de descompte a partir de 70 acampats.
S’ha fet un poliesportiu, una zona per a infantils i juvenils i servei
de Wifi gratuït.
AVANTATJA
Els acampats a l’hivern tindran prioritat per a l’acampada de prima-

vera, 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 pàrking s’haurà de fer saber als responsables, tant per accedir-hi com per marxar.
Agraïm la col·laboració per endavant.

INFORMACIÓ i OFERTES DE CÀMPINGS
Per a pagaments a UCC,de Barcelona: CaixaBank:
ES42 2100 3549 1725 0000 1388
CÀMPING EMILI 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”
OFERTA maig i juny 80€/mes + Taxa T.
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
Autocaravanes i caravanes, maig i juny 11€/dia+Taxa T.
sense llum.
(Pagament directament al càmping)
CÀMPING ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km 13
Fins al mes de juny 125€/mes+Taxa T.
Juliol sencer 255€+ Taxa T.
Juliol caps de setmana 170€+ Taxa T.
Agost sencer 430€+ Taxa T.
Inclou 6 ampers de llum
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING VALL DE CAMPRODON (Camprodon)
C-38 Km 7,5
Caps de setmana, tot l’any: 20 €/nit, excepte
Setmana Santa, ponts i agost.
2 persones i 4 amp. de llum
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING CAMPALANS (Borredà)
Ctra. de Sant Jaume de Frontanyà Km 1,5
Del 28 març al 28 juny 375€ + Taxa T.
(Setmana Santa inclosa)
Caps de setmana, 2 adults+llum: 20€/dia
(excepte Setm.Sta. pons, juliol i agost
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING RIUDARENES (Riudarenes)
C/La Riera, s/n
Maig 130€ + Taxa T.
Juny (piscina a partir del dia 22) 180€ + Taxa T.
Juliol i agost (de divendres a dilluns mati) 250€ /mes+ Taxa T.
Juliol i agost sencer 425€/mes + Taxa T.
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
Fins al mes de març:

Autocaravana o caravana i cotxe:
unitat familiar 8€/dia i nit + Taxa T.
Llum 5 Amp. 3€
(Inscripcions i pagament al càmping)
CÀMPING FONTFREDA (Castellar del Riu)
Ctra. Rasos de Peguera, Km.4
Caps de setmana, tot l’any 38€+ Taxa T.
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING RIPOLLÈS (Ripoll)
Ctra. N152 Km 109,500
Fins a juny 130€/mes+ Taxa T.
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING LA BALMA (Espinelves)
Eix transversal C-25 sortida 202 a Espinelves 1 Km.
Tot l’any menys juliol i agost 160 €/mes
Juliol i agost 290 €/mes
Preus especials a partir de 3 mesos:
Tot l’any menys juliol i agost 155 €/mes
Juliol i agost 256,50€/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)
CÀMPING VILA VILLAGE (Sant Feliu de Buixalleu)
Ctra. C35 Km.67
Juliol i agost, sencer 599€ + Taxa T.
Llum 5 Amp.i Statge tenis&padel gratuït per a nens.
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING MOLI DE BOJONS (Sant Sadurní d’Osormort)
Ctra. Vic a Sant Hilari Km.13.1
Juliol i agost 350€ + Taxa T.
(1 mes per caps de setmana i l’altre mes sencer)
1 mes, excepte juliol i agost 150€ + Taxa T.
Inclou fins a 5 persones i llum caps de setm. i festius (10A)
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
UCC 5
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CÀMPING LA NOGUERA (Sant Llorenç de Montgai)
Partida La Solana s/n
Del 19 de juny al 31 d’agost 690€+ Taxa T.
De l’1 de juliol al 31 d’agost 630€+ Taxa T.
De l’1 de juliol al 13 de setembre 690€+ Taxa T.
Inclou fins a 4 persones i un abonament de
10 entrades a la piscina climatitzada
No inclou el consum elèctric
(Inscripcions i pagament a UCC, de Barcelona)
CÀMPING AMPOLLA PLAYA (l’Ampolla)
Platja Arenal s/n
Fins al 31 de juliol 15€/dia + Taxa T.
Juliol caps de setmana 200€ + Taxa T.
Inclou 2 persones i llum.
4 mesos, incloent-hi juliol i agost 1.850€+ Taxa T.
Caps de setmana, 4 persones i llum
Juliol sencer 500€+ Taxa T.
Agost sencer 750€+ Taxa T.
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING RUPIT (Rupit)
Ctra. de Vic a Olot
Maig, caps de setmana 195€ + Taxa T.
Juny, caps de setmana 215€ + Taxa T.
Juliol, caps de setmana 320€ + Taxa T.

PÀRQUING-CARAVANING
PARKPIRA
Crta. C-241 Montblanc-Igualada,
Km 3.5 PIRA(TARRAGONA),
a 4 Km de Montblanc i de l'A2.
Vigilància i obertura de portes 24h.
Telèfons: 638167352 - 977887466
e-mail: parkpira@hotmail.com
Web: www.parkpira.com
Preu especial per socis UCC

PREU ANUAL
PÀRQUING CARAVANA:
NO COBERTA
ZONA COBERTA
NAU TANCADA

275 €
350 €
375 €

*Preus amb IVA inclòs

Juliol, sencer 495€ + Taxa T.
Agost, sencer 595€ + Taxa T.
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING RESORT MAS PATOXAS (Pals)
Ctra. C31 de Palafrugell a Pals Km.339
Del 8 al 30 maig 200€ + Taxa T.
Del 31maig al 28 juny 225 € + Taxa T.
inclou 4 persones, parcel·la 72 m2, 6 ampers
caps de setmana, ponts i festius.
(persona addicional 30 €/mes, maig o juny)
Del 28 juny al 12 juliol 15 % dte. sobre preu tarifa
Del 22 agost fins 30 setemb., caps setm. 495€ + Taxa T.
unitat familiar 4 pers. (pers. addicional 60€/temporada)
Tarifes especials per dies:
Fins al 30 juny i de l’1setemb.fins al 13 des.16€/nit+Taxa T.
Inclou 2 adults+2menors de 5 anys, 6 amp. parcel·la 72 m2.
(Per a reserves info@campingmaspatoxas.com
o bé per telèfon al 972.63.69.28)
CÀMPING GIRONELLA (Gironella)
Crta. C16 (E9) Sortida 86 Gironella Sud
Juliol, amb llum 5 amp. 275€ + Taxa T.
Juliol, 1 cap de setm. i 5 amp. 50€/2 nits + Taxa T.
Agost, 4 pers. i llum 5 amp. 30€/nit
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
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SECRETARIA
NOTA NECROLÒGICA
Hem de lamentar la defunció del soci 10.289 Josep Caellas Sancliments. (A.S.C.)
Donem els nostre més sentit condol als seus familiars.

GUIES DE CÀMPING 2015
Per als que esteu interessats en obtenir la guia de càmping 2015
d’enguany, podeu passar a recollir-la pel club. El preu per al soci és
el mateix de l’any passat, és a dir de 4€.
GRIMALDI LINES
La companyia naviliera Grimaldi Lines ens comunica que aplicarà
el 20% de descompte a autocaravanes + un 10% de descompte
per ser soci, en cabina i vehicle (excepte taxes i suplement de
carburant), apart de les tarifes especials actives del moment de la
reserva, menys la línea Barcelona/Tànger que farà un 5%. Sempre
i quan estigui especificat a la Web: www.grimaldi-lines.com
Per a reserves: Tel. 902 531 333, enviant el comprovant de soci
(Carnet càmping Internacional), o bé al mail: reservas@grimalditour.com, o a la terminal de Grimaldi, Moll de Costa s/n, del Port
de Barcelona.
Per més informació a www.grimaldi-lines.com o a la Web del club.

OFERTES
LÍQUID WC
SOLQUIM químic, garrafes de 5 litres, al preu de 22 €.
SOLQUIM químic, pots d’1 litre, al preu de 5 €.
AMBITI WC, garrafes de 2 litres, al preu de 10 €.
VAYACAMPING
Vayacamping Club ens ofereix una targeta gratuïta, amb la que
ens faran descomptes a càmpings, parcs de vacances i establiments del sector. La podeu demanar en donar-vos d’alta a
www.vayacamping.net/club i us l’envien a casa.
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.
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 i us l’enviarem.

Inscripció per al pàrquing Emili 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.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

Assenyaleu els mesos que voleu
Camí del Grau, s/n
reservar i feu-la arribar per fax o eMail, (Ctra. C-16)
Gps càmping Emili Freixa: N41º 44' 20" E01º 51' 26" juntament amb el comprovant d’ingrés. Tel. 93.836.27.99

2014=26€

Oct. Nov. Des.

2015=26€

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

Preu de 2015: 26€/mes (IVA inclòs)

Si contractes 12 mesos o més, només en pagues 10 !!!
Oferta no vàlida si es deuen mesos. Oferta fins a desembre 2015

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 2100-3549-17-2500001388 (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 seu de Barcelona o podria donar-se el cas que perdessiu la plaça en tractarse de mesos molt sol·licitats o no saber de qui es 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

Podeu fer arribar la inscripció i el comprovant d’ingrés per eMail a k3@uccat.com

BAGES

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

Nom i cognoms
.......................

DNI

Clauer
UCC

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

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

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

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

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

Data naixement

UN
IÓ

i pàrquing

Càmping

CA
RAV
A
ANISTA DE CATALUNY

DE CATALUNYA

A
UNIÓ CARAVANIST

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.

Pagament: únic o primer, límit 15/6. Aquesta inscripció s’ha d’enviar fins al 12 de juny a:
Unió Caravanista de Catalunya c/Aragó, 416 1-3 08013-Barcelona Fax:93.265.04.19
Ingrés o transferència al número de compte: 2100 3549 17 2500001388 o mitjançant targeta
als caixers de “la Caixa” amb núm. d’Entitat 0239442. Activitats a ucc-ccBages o cap d’acampada a l’entrada.

Caravana .......................... Matrícula ........................ Telèfon .....................................

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

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

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

Cotxe .............................. Matrícula ....................

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

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

Parentiu

Z.A. Emili Freixa

SOCI 3.146
.
s Azur 395, 750 Kg
Ven caravana Knau
vé, tendal i porta
any 1991, amb avan
setmanes cada any
bicis,utilitzada tres
sempre en garatge.
a l’estiu. Guardada
Tel. 610 27 37 44.

SIGNATURA

SOCI 918
,
velair Brasilia 5,45
Ven caravana Cara
cé amb taula, ca
en bon estat, avan
.
els complements
dires, cuina i tots
a,
di
al
a
nç
segura
Documentació i as
any 1997, aparca,
ab
estabilitzador St
9 830.
da al K3. Tel. 656 44

Nom i cognoms

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 obligatoris !

ASSISTENTS A L’ACAMPADA: Recordeu que els assistents a l’acampada són els membres

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

Núm. de soci

Activitats i manteniment acampada: 25€. Efectiu al local ucc-ccBages o al cap d’acampada a l’entrar.

Podeu pagar en dues vegades (2x275€). Primer pagament abans 15/06/2015.

Del 27/06/2015 (després de les 12h)
al 29/08/2015 (abans de les 12h)

Càmping EMILI FREIXA

Acampada d’estiu 2015

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

Preu: 550€

DEL

CARAVANING CLUB

DE CATALUNYA

A
UNIÓ CARAVANIST

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

SOCI 5.209
u 4,30, amb avanVen caravana Grua
es. Guardada semvé, any 1990, 3 lliter
93 307 90 30.
pre en garatge.Tel.

1€

