AMUNTHOQUEI
Comunicat CE Arenys de Munt – Hoquei Patins
Benvolguts socis i aficionats,
Després d’una gran temporada i després de 20 anys el Club ha assolit el
desitjat ascens a l’OK Lliga. Han estat molts anys d’esforços de juntes
anteriors, d’entrenadors, de jugadors, d’aficionats, de famílies i
col·laboradors que sempre ens han donat suport al llarg d’aquests anys i
als quals volem agrair la seva presència i ajut.
Ara, doncs, se’ns presenta una temporada 17-18 plena de reptes i amb els
millors equips de la competició que podrem veure a casa nostra. I tot i que
la junta està treballant per poder equilibrar el pressupost econòmic de la
temporada 17-18 i buscant ajuts econòmics i patrocinadors, us volem
demanar el vostre ajut i acompanyament en aquest ascens. Per tal
d’afavorir que la gran majoria pugui accedir als partits d’Ok lliga el Club
us ofereix diferents quotes de socis amb preus molt populars.
Tarifes
-

Soci Col·laborador (de 18 a 64 anys): 90 € (Segon soci, nucli familiar: 45 €)
Soci Sènior (majors 65 anys): 75 €
Socis Júnior (de 13 a 18 anys): 35 €
Menors de 12 anys: Gratuït
Jugadors del club: Gratuït
Preu entrada: 6 €
Preu jornada econòmica: 12 €

Les condicions queden de la següent manera:
-

-

Serà obligat la presentació del carnet de soci en els partits d’Ok Lliga.
El carnet serà per a un soci.
Si algun membre de la família desitja fer-se soci o sòcia tindrà un descompte
del 50%.
En les jornades econòmiques el soci (col·laborador, sènior, júnior)
gaudirà d’un descompte del 50 %. (FCB, Reus, Liceo)
Durant la temporada el Soci Col·laborador podrà disposar fins a un
màxima de dues entrades gratuïtes (jornades de casa) per a tota la
temporada d’Ok Lliga (excepte jornades econòmiques). Aquestes
entrades s’hauran de sol·licitar prèviament a la secretaria del club.
Tots els nous socis podran gaudir d’un Batec gratuït (gentilesa del
Centre Moral d’Arenys de Munt) d’aquell mes que es donin d’alta.

Així doncs, us volem agrair la vostra comprensió i col·laboració per tal de
tenir-vos a tots vosaltres al costat dels nostres jugadors en els partits de la
temporada 17-18. El primer equip us espera!!!
Atentament,
La junta.
Arenys de Munt, juny del 2017

