ACTIVITATS JUNY 2019
QUARTA TROBADA SOLIDÀRIA ONCOLLIGA
DE VEHICLES CLÀSSICS A OLOT
Diumenge, 9 de juny de 2019
Aquest any celebrem ja la quarta edició de la trobada de vehicles clàssics a Olot per col·laborar
amb la delegació d’Olot de la Fundació Oncolliga Girona.
El programa previst, és el següent:
A partir de les 8:30 recepció dels participants
De 9:00 a 11:00 esmorzar popular (donatiu de 10€)
A les 11:30 ruta amb els vehicles clàssics
A partir de les 12:30 vermut i sorteig de regals dels nostres col·laboradors
Tindrem exposició de cotxes de RIERA RACING i de DECKEN MOTORSPORT. I també s’apunten
per fer més gran i solidària la festa la gent del Club BMW Spain Bimmers, de Decken Motorsport i
del Club LancerEvo Catalunya organitzant les seves corresponents trobades.
Durant tot el matí hi haurà servei de bar.
IMPORTANT: CAL FER INSCRIPCIÓ PREVIA
Per inscripcions i informació: 609 04 99 32 (Dani)
classicsoncolliga@gmail.com
magolot@gmail.com

VI TROBADA DE SANT JOAN LES FONTS
Diumenge, 23 de juny de 2019
El proper dia 23 de es fa la VI Trobada de Sant Joan les Fonts, com l’any passat ens han convidat a
esmorzar ( un esmorzar gratuït per vehicle).
A les 9:30 ens trobarem a l’aparcament de darrera la Plaça Major per esmorzar, i cap al migdia
farem una ruta per la comarca.
IMPORTANT: PLACES LIMITADES, CAL FER INSCRIPCIÓ
Per inscripcions i informació: 636 02 89 30 (Meli) trucar a partir de les 6 de la tarda, o enviar
WhatsApp amb nom, cognom i nº de persones

XVII ARRIBA COM PUGUIS OLOT-ANDORRA 2019
Dissabte, 29 de juny de 2019
- Concentració a les 7:30 h. del matí a l’aparcament de l’hipermercat Consum d’Olot.
- Sortida a les 8:00 h. puntuals en direcció a Andorra.
- Esmorzar a les 9:00 h.
- Arribada a Andorra al migdia, allotjament a l’hotel MERCURE (Andorra la Vella) i dinar al
mateix hotel.
- A la tarda, lliure..
- A la nit, sopar de germanor.
Diumenge, 30 de juny de 2019
- Esmorzar a partir de les 8:00 h.
- Sortida d’Andorra a les 10:00 h.
- Sortida de la grua a les 10:30 h.
- Recorregut i dinar en ruta de restaurant.
Inscripcions:
- Per inscripcions, efectuar l’ingrés a la Caixa de Pensions al número de compte que hi ha a la fulla
de sol·licitud d’inscripció, abans del dia 27 de Juny (places limitades) i ENVIAR LA FULLA DE
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ PER CORREU ELECTRONIC a: info@garatgeri-car.com
Pregariem que tothom que pugui pagar en metàl·lic, passi per el garatge Ri-car, al passeig de
Barcelona, 10 d’Olot.
Per mes informacio: Garatge Ri-car 972 27 19 51 – 670 44 10 21 (Ricard)
Tarifes:
Preu Soci ……………. 165 €/persona
Preu No Soci ………... 200 €/persona
Preu infantil …………. 75 € (fins a 12 anys)
Peru infantil no soci ..... 87 € (fins a 12 anys)
- Es considera amb preu de soci al titular del carnet i familiars directes.
- La persona que vulgui habitació individual haurà de pagar un plus de 62 €.
- El preu inclou esmorzar, dinar i sopar del dia 29 de Juny, allotjament, parking, esmorzar i dinar del
dia 30 de juny i servei de grua.
Observacions:
- Tots els vehicles han d’estar degudament documentats amb ITV, l’assegurança en vigor i que sigui
vàlida en el principat d’Andorra i França.
- A la sortida es farà el breefing. (explicació de la ruta)
- Les places hoteleres es lliuraran segons l’ordre d’inscripció.
- El servei de grua treurà el cotxe de la carretera, i si es pot es repararà. En cas de no poder-se
reparar es deixarà a un poble proper. El propietari del cotxe averiat tindrà que avisar el seu
servei de grua.
NOTA : La organització, es reserva del dret de modificar la ruta i aquesta programació si causes
imprevistes ho obliguéssin.

SOL.LICITUD D'INSCRIPCIÓ
ANDORRA
NOM:
PRIMER COGNOM:
SEGON COGNOM:
ADREÇA:
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NENS

EDAD

NOTA: OMPLIR TOTES LES DADES I PASSAR CONJUNTAMENT AMB EL
RESGUARD DE L'INGRÉS BANCARI,

Nº DE COMPTE
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O PERSONALMENT A GARATGE RI-CAR-PASSEIG DE BARCELONA,10-OLOT

e-mail :info@garatgeri-car.com

