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CIRCULAR :

17 / 2008

SORTIDA : setembre de 2008

DEPARTAMENT : SECRETARIA GENERAL
A TOTS ELS CLUBS DE CATALUNYA

SISTEMA DE VIATGE PEL CAMPIONAT D'ESPANYA
CADET 2008. Lugo
Desplaçament : Col.lectiu en tren (1014 km.)
Sortida :
Divendres dia 17 d’octubre : de Barcelona a les 8'50 h. a l’estació de Sants.
Aniran en tren fins a Monforte de Lemos i després en autocar fins a Lugo, ja
que aquest dia no hi ha tren fins a Lugo.
En aquest viatge les perxes no viatjaran amb els atletes, ja que renfe no ho permet.
Retorn :
Allotjament :

Diumenge dia 19, a la nit en llitera, amb arribada a Barcelona el dilluns a les
11 hores del matí.
HOTEL TORRE DE NUÑEZ
Carretera Nal. 6 Km.497
LUGO
Telèfon : 982 30 40 40
Serveis :
Manutenció a partir del sopar del divendres i fins el sopar del diumenge (que
serà bossa pic-nic) ja que el diumenge, al finalitzar la competició aniran
directament a l’estació de tren per tal d’agafar el tren de tornada.

Places :
Preu :

60 (data límit d’inscripció la mateixa que a la competició).
El preu total de cost és de 335.-€.

Pagament :

No s’acceptaran
inscripcions si no s’ha fet efectiu el seu import de les
següents maneres: pagament en efectiu, taló o mitjançant transferència al
compte de la Caixa d’Estalvis de Catalunya, entitat 2013 oficina 0616, DC 86
compte 0200460370.
En qualsevol dels casos enviar comprovant per fax al : 93.268.04.79

Anul.lacions:

No s’acceptaran anul·lacions d’inscripcions que no hagin estat avisades 48
hores abans de la sortida, i en aquest cas, es carregarà l’import del viatge.

SERÀ INDISPENSABLE FER LA INSCRIPCIÓ AL VIATGE DE LA FEDERACIÓ A LA
MATEIXA HORA QUE LA INCRIPCIÓ AL CAMPIONAT .
Nota: Els clubs poden proposar, per tal d’ajudar als entrenadors o delegats oficials de
l’expedició, a les persones que creguin convenients. La Comissió de Clubs escollirà, en base al
nombre d’inscrits, quantes i quines d’aquestes persones proposades acompanyaran a
l’expedició i s’encarregarà d’assignar-les les tasques adients. Les propostes hauran de fer-se al
mateix temps que la inscripció dels atletes. Aquestes persones viatjaran amb càrrec repartit
entre tots els clubs inscrits.
Departament de Secretaria General.

