Benvolguts socis/socies,

Aquest any, com segurament ja sabreu, el proper 10 de juny es celebrarà la 3a trobada de vehicles clàssics a Olot
per col·laborar amb la fundació Oncolliga ( delegació d’Olot ).
Aquest any s’ha volgut ampliar el programa d’activitats més enllà dels vehicles clàssics per fer una jornada de major
abast i així poder ser més solidària.
Les activitats previstes són, a banda de la trobada de clàssics, una sortida amb BTT, un concert de jazz, 1r torneig
d’SLOT, 1a torneig de Truc-Oncolliga i algunes sorpreses més....
També hi ha previst fer un esmorzar i un dinar solidaris.
Preus: Donatiu esmorzar 10€
Donatiu dinar 15€
Cal fer les inscripcions en els punts habituals abans del 7 de juny.
Ens agradaria que la representació del MAG fos molt gran i que la majoria hi poguéssim assistir. Comptem amb tu !

Olot, 26 de maig de 2018

Contacte telefon i Whatsapp : 609049932
Venda de tiquets : Garatge Ricard
Garatge Bosch
Garatge Costa
Bar Pekin

V TROBADA SANT JOAN LES FONTS
Al proper dia 24 es fa la V trobada de sant Joan les Fonts com al any passat ens han convidat a esmorzar
A les 9:30 ens trobarem tots plegats a la plaça major de sant Joan per esmorzar i cap al migdia farem una ruta per la
comarca
Esmorzar gratuït per cotxe
Per reserves al telf:
Meli.....636028930 a partir 6 tarda o enviar wap shap amb nom cognom i nº de persones
TROBADA DE SANT CRISTOFOL 2018
Recordem als socis, que com s’ha anunciat en altres moments, hi ha un error en els calendaris del 2018 i la data
correcte de la trobada de Sant Cristofor es el dia 15 de Juliol de 2018, enlloc del 17 de juny com s’havia anunciat.
XIV TROBADA DE SANT CRISTÒFOL
DATA: 15 DE JULIOL DE 2018
HORARI:
8:00 h. Trobada. ( Aparcament del Consum )
8:30 h. Sortida de vehicles. Recorregut fins la vall de Camprodon (Llanars) pasant per coll de Capsacosta,per anar a
esmorçar ,costat hotel grebol.
Seguidament benedicció al mateix poble.
Al migdia recorregut pel Ripolles i dinar

PREU:

Amb esmorzar i dinar 30 euros
Nomes esmorzar

11 euros

Es cobrara al mateix dia abans de começar l’activitat
INSCRIPCIONS ABANS DEL DIA 4-07-2018
Telefon de contacte : Garatge Ricard 972 27 19 51
Garatge Bosch 972 27 07 37
Garatge Costa 972 26 17 17
Bar Pekin 972 26 03 31

