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UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

De la Unió Caravanista de Catalunya

FUNDADA L’ANY 1974
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novembre

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
Horari: 19,00 a 21,00h.
dilluns

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
Benvolguts socis, degut a que tenim pocs espais d’intercanvi
d’idees, ja que el més important és l’Assemblea General del
mes de febrer, i allà no hi venen molts socis i el programa és
atapeït, manca un espai per les vostres idees.
Ens agradaria molt saber quines coses us interessaria que us
oferíssim, el Club, a més de les acampades, ofertes i d’altres
que estem oferint.
O bé si creieu que hi podríem haver altres modalitats com
ofertes de bungalows.
Ens interessa molt saber la vostra opinió i les noves idees.
Podeu fer un mail a ucc@ucc.cat
O venir al Club i en parlem.
Moltes gràcies pel vostre esforç per la Unió Caravanista
de Catalunya
SUMARI

(Els horaris són exceptuant
festes i vigílies)

Avda. del Manzanares, 196
28026 MADRID
www.peldano.com

Redacción, administración y publicidad:
Avda. del Manzanares, 196.
Tel.: 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57
28026 MADRID.
Correo-e: camping@peldano.com
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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

El mes de novembre és un mes de canvis. Molts de vosaltres tot just acabeu les acampades de tardor i si no allargueu la vostra estada, ja toca recollir la caravana i guardarla quasi fins l’acampada de primavera. Altres esteu desitjant
que el fred, i sobretot la neu, arribi per poder començar
l’acampada d’hivern al càmping Frontera a Andorra al mes
de desembre. O si en teniu moltes, moltes ganes teniu la
possibilitat d’avançar un mes l’inici de l’acampada d’hivern.
Sabem que els canvis sempre son una mica difícils
d’acceptar, però es fan en pro de millorar i créixer en la
relació amb tots vosaltres. I és per això que insisteixo en
reiterar com un gran èxit, la comunicació de les activitats
via whatsapp perquè ens dona la immediatesa i agilitat per
comunicar qualsevol novetat al voltant del dia a dia de les
activitats de l’acampada.
Un exemple molt clar el tenim en el dia de la celebració
de l’aniversari del club que, gràcies a aquest mitjà, es va
poder comunicar a tothom amb rapidesa la cancel·lació del
mateix i evitar desplaçaments innecessaris, donant temps
perquè cadascú busqués la seva alternativa. Des de la junta
s’està treballant per trobar una nova data i ubicació que
serà comunicada tant aviat estigui acordada.
Segurament tots els que ja heu participat en les acampades
de primavera i tardor, ja esteu familiaritzats amb aquesta
via de comunicació però, en qualsevol cas, ho tornen a explicar per si algú te qualsevol dubte quedi aclarit.

CARAVANING CLUB
DE

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

Primer de tot per rebre les comunicacions s’han de complir
els següents punts:
1. Qui vulgui rebre al seu mòbil l’ informació, haurà de tenir gravat en la seva agenda el número del Caravàning
Club del Bages: 649 599 116. Recomano guardar aquest
número a l’agenda del mòbil com a “Caravàning club del
Bages” i no amb el nom de l’acampada en curs per evitar
confusions futures en les següents acampades.
2. Que el vostre número de mòbil estigui a les dades de la
inscripció. Inicialment serà l’únic mòbil que rebrà aquesta
informació.
3. Les comunicacions no estan només restringides al número del soci inscrit, es poden afegir altres mòbils dels
membres de la unitat familiar, si s’envia un whatsapp al
mòbil del club amb el numero a afegir. Recordeu que
aquest nou mòbil, per rebre la informació, ha de tenir
guardat a la seva agenda el número de mòbil del punt 1.
4. Aquest mitjà només ha d’esser utilitzat com a via de comunicació per a les activitats referents al Club i res més.
Com ja deia en el Noticies anterior, qui no segueixi les
normes d’us serà avisat i si en continua fent un us incorrecte serà eliminat de la llista.
No dubteu en contactar-nos si necessiteu ajuda o qualsevol aclariment.
Salut i feliç acampada.

UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

TARRAGONA

Tardor amb un temps bo i que recordem amb certa nostàlgia. Aquest mes per finalitzar la nostra acampada al Santa
Eulalia, tenim la festa de Halloween on no faltarà el tradicional “truco o trato” per als més petits, ens disfressarem i
ho passarem d’allò més bé.
Encara tenim a la memòria tot el que hem pogut gaudir a
la passada acampada de la Tardor i com no, també a la Primavera 2019.
Ara ens toca passar l’hivern i preparar les festes nadalen-
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ques. A la Demarcació també ho farem, però a més a més
prepararem l’acampada de la Primavera 2020, de la qual en
tindreu notícies ben aviat i amb novetats que comentarem
a la trobada del 13 de Desembre que es farà segurament al
mateix lloc de sempre.
Els/les interessats/des que vulgueu exposar un tema, dubtes, preguntes o simplement participar, podeu trucar al
telèfon mòbil de la nostra demarcació per poder confirmar
la vostra assistència.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
En aquesta trobada s’explicarà el que s’ha fet al llarg de
l’any, el que es farà en el proper i on es presenten els comptes.
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 nostre
mòbil 649894731 i sobre tot podeu seguir-nos al face-
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book “ucctarragona”, on la informació es més directa o bé
podeu enviar un correu electrònic a la nostra adreça de
correu electrònic:
ucc.cctarragona@gmail.com
Gràcies a tots/es, fins al desembre.

UCC-CARAVANING CLUB DEL VALLÈS

VALLES

Ja al darrer mes de l’acampada de tardor, comencem
aquest mes de novembre amb la castanyada i una
festa infantil de halloween, on les carbasses plenes de
llum il·luminaran els carrers del càmping. El cap de setmana següent es farà el tradicional torneig de llançament d’espardenya, on petits i grans intentaran enviar
l’espardenya tan lluny com puguin. Consisteix en enviarla al davant, evitant en tot moment que s’instal.li sobre
el cap o darrera l’esquena, ni tampoc dalt d’un arbre. Al

finalitzar el torneig es podrà degustar una suculenta
xocolatada, per refer-se de l’esforç que s’ha fet.
I arribant a la fi de l’acampada, es farà la cloenda de la
mateixa amb un dinar i l’entrega de premis de les diverses activitats realitzades al llarg dels mesos que han
ocupat l’acampada.
I per últim recordar que el dissabte dia 30 de novembre,
abans de les 12 hores, hi haurà la sortida de caravanes.

ucc-SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
La propera trobada, ja en el mes de desembre, tindrà lloc els
dies 13-14 i 15, en els que ens trobarem per celebrar el dinar
de Nadal, i desitjar-nos bones Festes i millor Any Nou.
Estem en fase de preparació, però ja us podem avançar que
la intenció es fer-ho al Càmping Freixa, a Manresa.
L’assemblea de la secció tenim previst fer-la el dia 19 de

desembre.
En el Notícies de desembre ja podrem informar de la previsió
de cara a gener.
Esteu atents, com sempre, a la nostra web
autocaravanesucc.cat i al correu, on us informarem a temps
real de qualsevol novetat.

SECCIÓ CICLISTA
Hola carabykers! Ja tenim el novembre
aquí i comença a fer fred i amb el fred
baixa considerablement la pràctica del
ciclisme. Aquest hivern no tenim cap
activitat programada, però si que farem alguna pedalada, si
us hi animeu contacteu amb nosaltres.
També us volem animar a que assistiu a l’assemblea que
farem en breu, per tal de intercanviar experiències, i si a

més teniu alguna idea compartir-la, per tal de mirar de ferla realitat.
Tingueu en compte que arriba finals d’any i els que en tingueu, heu de renovar les llicències, i animar a tots els que no
la tingueu a que feu l’esforç de tramitar-la per tal de gaudir
de l’assegurança de que consta.
Recordeu que ens podeu seguir al fecebook de la Unió.

UCC 3

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Estem en plena tardor, temps de castanyes i moniatos. Aquesta és una de
les millors èpoques per sortir a caminar, amb els canvis de colors que ens
ofereixen els boscos. Animeu-vos a caminar i gaudir d’un
dia en la natura.
Les properes sortides són:
16 de novembre: Batet de la Serra (Garrotxa).

14 de desembre: Dinar de Nadal.
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
Hola estimats Motards.
Al mes d’octubre hem fet la
sortida al monestir de Sant

Pere de Casseres.
Per a aquest final d’any, us proposem la següent
sortida:
16 de Novembre, realitzarem la sortida a Masllorenç.
Per al mes de desembre, a falta de concretar la data definiti-

va, participarem a la Gran PAPANOELADA que es realitza cada any a la ciutat de Barcelona (Estem oberts
a poder participar en la de Badalona i la de Girona).
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.
Us recordem que continuem fins al Novembre amb la
campanya «Contra el càncer infantil».

GRUP “VETERANS DE LA UCC”
La 67 Trobada de Caravanistas Veterans, la farem del 29 de
Novembre al 8 de Desembre 2019, tindrà lloc a Ribera de
Cabanes al càmping Torre La Sal, Avda. Camí l’Altall s/n. Visitarem els pobles i indrets dels voltants. Com tenim per costum,
farem diversos «àpats de germanor». La inscripció es farà al
Club del carrer Aragó, abans del 21 de Novembre 2019 i es
pagarà al càmping directament.
Estem preparant més acampades que anirem publicant en

properes edicions del Notícies.
Desitgem que els amics caravanistes del Club, que es
vagi’n 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, TORNEM A ENGEGAR
Doncs si amics, a la secció tornem al
Club tot i que encara tenim temperatures d’estiu, però això ha de canviar.
Ja s`han començat les primeres reunions de presidents de
seccions, de junta, etc. En principi, ens trobem com cada
any, en la primera fase: Presentació de comptes i resultats
de l`any anterior, així com del pressupost pel pròxim exercici.
Com a properes activitats per iniciar realment la pre-tem-
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porada serà amb la convocatòria per a la celebració de
l’Assemblea General Ordinària de la Secció d’esquí, inicialment prevista pel proper mes de Novembre. Ja us en informaren anticipadament. Aquest dia celebrarem la tradicional
festa de benvinguda de la neu. i us informaren de les novetats.
Aquest any com a novetat, s’incorporarà a la Junta un altre
soci, que hi vol col·laborar.
Ja informaren.
Fins aquest moment us esperem a tots.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

A
UNIÓ CARAVANIST

DE CATALUNYA

Càmping
UN
IÓ

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.

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)

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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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.
Octubre fins desembre: 450€+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)

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 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)

CÀMPING AMPOLLA (L’Ampolla)
Obert fins al 8 de desembre: 18€/nit+T.T.
Inclou 2 persones i llum 10 Amp.
Excepte del 2 al 25 d’agost i segons disponibilitat
Descompte per nits 7x6 i 14x11.
(Inscripció a UCC i pagament al càmping)

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

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.

CÀMPING GIRONELLA (Gironella)
Ctra. C-16 (E9) Sortida 86
Oferta pack familiar 25€/nit+Taxa T. (Zona Caravaning)
(Inclou 4 persones, caravana i llum)
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

t
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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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(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 BERGA RESORT (Berga)
Ctra.C-16, Km. 96, Sortida 95
Octubre-Març (sis mesos) 1.500€+T.T.
(Inclou 4 persones, consum elèctric a banda)
(Per reserves UCC Barcelona abans 31/07)

CÀMPING RIUDARENES (Riudarenes)
La Riera, s/n
Oct.,Nov.,Des., caps setmana 127,5€/mes+T.T.
CÀMPING EL SOLSONÈS (Solsona)
Ctra. Sant Llorenç, Km. 2
Juny, juliol, setembre, octubre i novembre
10% descompte.
CÀMPING VIDRÀ (Vidrà)
Camí Santa Bàrbara, s/n
10% descompte.

secretaria
NECROLÒGIQUES
Hem de lamentar la defunció del soci núm. 360 Pere Mitjà.
Donem el més sentit condol als seus familiars. (A.C.S.)
VENDES
• Soci núm. 11684 ven caravana Weinsberg Caraone 390 QD, any
2017, 2 ambients, 4 places, aire condicionat i avance. Tel.605 395
788 Patricia.
• Soci núm. 15735 ven avance ticamo, model Palermo v950, per a
caravana de 3 a 6,06 m, de 250 m. Fabricat PVC Trevira color gris i
blau, finestres amb tapa, incloses cortines i barra balconera. 800,00
€ negociables. Tel. 608 604 777 Enric.
• Soci núm. 10515 ven caravana Burstner 450tk, Any 99, amb mover,
toldo i roda de recanvi. Tel. 621 021 877 Florencio.
• Soci núm. 12716 ven caravana Caravelair Ambiance 460, Any 2006,
2 ambients, llit en illa amb avance i estabilitzador. Tel. 660 622 160
Montserrat.
• Soci núm. 12716 ven toldo Caravanstore Fiamma, 280 cm.. Tel. 660
622 160 Montserrat.
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.
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
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, amb el vostre núm. de soci i us l’enviarem.
OFERTES:
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€

SOL·LICITUD PER AL
CARNET INTERNACIONAL
DE CÀMPING I CARAVANING 2020

A
UNIÓ CARAVANIST

DE CATALUNYA

Aquest carnet a més de ser un document de campista per
presentar arreu, cobreix una assegurança de responsabilitat
civil a tercers pels danys que es puguin fer amb material
d’acampada.
Tenim al Club el Reglament per a qui pugui interessar.
Ompliu la part inferior d’aquest escrit i feu-la arribar al Club, o
feu arribar aquestes dades al correu k3@uccat.com.
El CCI es començarà a enviar a finals de febrer o principi de
març.
Les dades cal que siguin les mateixes que consten al vostre DNI.
Si l’adreça és diferent, feu-ho constar.

Núm. Soci
Nom
Adreça DNI

*

Adreça real
Data de naixement

DNI

Lloc de naixement

*

Data expedició DNI

*(Dada molt important)

