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CIRCULAR :

11 / 2009

SORTIDA : MAIG de 2009

DEPARTAMENT : SECRETARIA GENERAL
A TOTS ELS CLUBS DE CATALUNYA

SISTEMA DE VIATGES
PELS CAMPIONATS D’ESPANYA D’AIRE LLIURE 2009
CAMPIONAT D’ESPANYA JUVENIL, 20 I 21 de juny
Desplaçament :
Sortida :

Retorn :
Allotjament :

Serveis :
Places :
Preu :

Col·lectiu en autocar (938 km.)
Dijous, dia 18 de juny : de Girona a les 20.30 h. a la Pla Poeta Marquina (davant del Bar
Núria).
de Barcelona a les 22.00.h. Rda Sant Pere / Bruc (a prop de Pla Urquinaona).
CAR (Sant Cugat) a les 22.30 hores.
Diumenge dia 21 al finalitzar la competició.
HOTEL BEST WESTERN SALOBREÑA
Carretera Malaga /Almeria , 18680
Salobreña
Telef. 958610261
Manutenció a partir del dinar del divendres i allotjament fins el diumenge (el sopar del
diumenge es farà en ruta).
54
DATA LIMIT DE PRE-RESERVA : 27 DE MAIG.
El preu total de cost és de 325.-€.

CAMPIONAT D’ESPANYA PROMESA. 4 i 5 de juliol –
Desplaçament :
Sortida :
Retorn :
Allotjament :

Serveis :
Places :
Preu :

Retorn :
Allotjament :

Places :
Preu :

CÓRDOBA.

Col·lectiu en tren (908 Kms).
Divendres, dia 3 de juliol : de Barcelona (Estació de Sants a les 7'50 horas).
Diumenge dia 5 de juliol a les 22 hores. Arribada a Barcelona a les 8 hores.
HOTEL NH CALIFA ***
Lope de Hoces, 14
14003 Córdoba
Manutenció a partir del sopar del divendres i allotjament fins el diumenge (el sopar del
diumenge serà pic-nic facilitat per l’hotel).
40
DATA LIMIT DE PRE-RESERVA : 27 DE MAIG.
El preu total de cost és de 430€.
Preu sense viatge : 310.-€

CAMPIONAT D’ESPANYA JÚNIOR. 11 i 12 de juliol Desplaçament :
Sortida :

(Motril -Granada-)

CALVIÀ -Mallorca-

Col.lectiu en Vaixell
Dijous dia 9 de juliol : 22 hores de Barcelona (Port). Arribada a Mallorca a les 9.00 hores
del divendres.
Diumenge dia 12. Amb sortida de Mallorca a les 23 hores.
Arribada a Barcelona a les 9 hores del matí del dilluns.
Hotel Pinero Santa Ponça Park ***
Puig Des Teix, 5 E
07180 Santa Ponça -MallorcaTelèf. 971 690 000
Serveis : Allotjament i menjars des del dinar del divendres i fins el sopar del diumenge (que
serà bossa pic-nic facilitada per l'Hotel).
48
DATA LIMIT DE PRE-RESERVA : 27 DE MAIG.
El preu total de cost és de 395€.
Preu sense viatge : 250 €

En aquests viatges la FCA, per acord de la Comissió de Clubs, gestionarà el trasllat de les perxes, ja
que Renfe prohibeix el seu transport (en el cas de la categoria Promesa) . Els atletes o en el seu
lloc el club, haurà de portar i recollir les perxes al lloc indicat per l’empresa encarregada del
trasllat. El càrrec d’aquest servei anirà repartit entre tots els clubs que portin perxes.
A aquests viatges no se’ls aplica cap tipus de subvenció, ja que a la reunió de la junta directiva de data de
20.02.03, i a proposta de la Comissió de Clubs, es va aprovar que la subvenció als clubs, en el cas de que els hi
correspongui, s’aboni directament al compte del club corresponent.
Pagament :
No s’acceptaran inscripcions en cap viatge si no s’ha fet efectiu el seu import de les següents
maneres: pagament en efectiu, taló o mitjantçant transferència al compte de la Caixa
d’Estalvis de Catalunya, entitat 2013 oficina 0616, DC 86 compte 0200460370.
En qualsevol dels casos enviar comprovant juntament amb la inscripció 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 i de l’hotel en el cas de que la
Federació s’hagués fet càrrec.

SERÀ INDISPENSABLE FER LA INSCRIPCIÓ AL VIATGE DE LA FEDERACIÓ ADJUNTANT EL
COMPROVANT DE LA TRANSFERENCIA BANCÀRIA.

NOTA IMPORTANT :

(SI US PLAU, DEMANEM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!)

Davant la complexitat de la seu dels viatges, aquest any, (estiu i llocs turístics), son tots a
través d’agència i ens demanen el cobrament dels mateixos la primera setmana del juny. I en el
tema del tren i del vaixell s’han de comprar els bitllets l’ultima setmana de maig, i és per això
que és imprescindible que els clubs notifiquin en quines categories,

viatjaran amb la

Federació, per tal de fer una previsió. Així com si tenen clar que no ho faran també han de
comunicar-ho abans del 27 de maig.
Així doncs, si no tenim resposta per part vostra com a últim dia 27 DE MAIG!! entendrem que
no fareu el viatge amb la Federació i llavors si no arribem a un mínim de places, en el cas del
promesa, la Federació no s’encarregaria d’aquesta categoria.
Nota : La FCA es farà càrrec de transportar les perxes dels atletes que viatgin amb ella. Només
traslladarien les perxes dels atletes que no viatgin amb la Federació en el cas que ho hagin
sol·licitat prèviament els seus clubs, abonant la part econòmica corresponent.
El càrrec d’aquest servei anirà repartit entre tots els clubs que portin perxes.

Departament de Secretaria General

