C.CENTRE EXCURSIONISTA
SERRES DEL MESTRAL
Benvolgut soci:
S’està acabant l’any i ens estem preparant per la nova campanya de llicències per a l’any 2017,
per agilitzar el tràmit amb la FEEC, us expliquem el què haureu de fer per sol·licitar la llicència per la
temporada 2017.
-

La tramitació de la llicència només es farà per petició expressa del soci.

-

Haureu d’ingressar l’import de la modalitat de llicència que necessiteu al compte del club
ES59 01822854610200000322, o sigui que ens heu d’avançar el pagament de la llicència. A
l’ingrés és molt important que consti el vostre nom i cognoms, sinó no sabrem qui ens
paga.

-

El període de tramitació de les llicències serà a partir del 12 de desembre de 2016 (sempre
que la FEEC hagi obert el període de tramitació ), totes les llicències que ens sol·licitin entre
el 23/12/2016 i el 08/01/2017 no es tramitaran fins el 09/01/2017. Per tant si voleu estar
assegurats a partir del dia 1 de gener ens heu de fer la sol·licitud abans del 23 de desembre
de 2016. Passat el període de vacances la tramitació es farà setmanalment.

-

La tramitació es farà a través de la nostra web www.serresdelmestral.cat a l’apartat de socis i
llicències igual que els anys anteriors. Si no se’n sortiu podeu venir els dijous a la tarda al
local de la Plaça Àster de l’Hospitalet i us la tramitarem.

-

La quota de soci us vindrà domiciliada com sempre a partir del dia 1 de gener de l’any en
curs, recordeu que els menors de 16 anys no paguen. Si heu canviat el número de compte o
no ens el vareu donar el dia de la alta de soci envieu-nos un mail, sinó al no poder passar la
quota se us donarà automàticament de baixa si no ens responeu a l’avís que us arribarà per
mail.
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