
 

 

 

 

 
Benvolguts, benvolgudes: 

 

 

Ens plau informar-vos que per cinquè any consecutiu i com a agraïment de la vostra 

fidelitat i col·laboració, la Junta de la Penya Blanc-i-blava de Blanes ha decidit, per 

unanimitat, no pujar els preus en cap de les quotes del servei d’autocar oferides als socis, 

sòcies i simpatitzants de la nostra entitat per a la propera temporada 2016/2017.  

 

    QUOTES 2016 / 2017 
 

Tipus Quotes Preu per quota Terminis abonaments quotes Preu total 

Anual 1 180 euros 
Abonament a efectuar abans de segon partit de lliga 

establert al calendari 2016/2017 
180 euros 

Semestral 2 90 euros 
Abonaments a efectuar abans del segon partit de la 

primera i segona volta del campionat  2016/2017 
180 euros 

Quadrimestral 4 45 euros 
Abonaments a efectuar la primera setmana dels mesos de 

setembre i novembre de 2016; i gener i marc de 2017 
180 euros 

 

PREUS PER PARTIT 2016 / 2017 
 

Tipus Preu per partit 

Sòcies i Socis de la Penya 12,00 euros 

Simpatitzants 17,00 euros 

Menors socis de 14 anys 5,00 euros 

Menors no socis de 14 anys 7,00 euros 

          

 

al remarcar que, el soci o la sòcia que s’aboni al tipus de quota semestral o quadrimestral, 

restarà obligat a efectuar el pagament de totes les quotes, quan corresponguin, de la 

temporada 2016 / 2017. 

 

Cal assenyalar que, en cas que l’assistència a presenciar un partit superi la capacitat de les 

places de l’autocar contractat, es prioritzarà de la següents manera:  

 

1r) Socis, sòcies i menors de 14 anys acompanyants d’aquests que hagin abonat una de les                 

 següents quotes: anual, semestral i quadrimestral. 

2n) Socis i sòcies de la Penya i menors de 14 anys acompanyants d’aquests. 

3r) Simpatitzants. 

 

Tanmateix, si esteu interessats/des en assistir a qualsevol dels partits de la temporada 

2015/2016, per evitar conflictes innecessaris i poder contractar amb antelació un autocar 

amb més places, truqueu al 649710865 (Ramon Luis) dos dies abans per dur a terme la 

reserva corresponent. 



 

 

 

 

 

 

Podreu consultar el dia, hora i lloc de sortida de l’autocar a la pàgina web de la nostra Penya 

(http://www.pbbblanes.cat); a la pissarra de la Penya ubicada al Bar Terrassans (Passeig 

de Dintre, al costat de l’Ajuntament); i a la pissarra del local social de la Penya (una 

setmana abans del desplaçament). Cal indicar que el lloc de sortida és sempre davant del 

antic Pavelló Municipal d’Esports de la Vila de Blanes, acostumant-se a marxar 2:15 h. 

abans de l'inici del partit.  

 

A continuació us adjuntem una taula comparativa amb el desglossament de la quota de 180 

euros, d’acord amb els números de partits oficials que s’acostumen habitualment a jugar en 

una temporada:  
 

Partits Lliga Partits Copa  Preu per partit 

19 0 9,47 euros 

19 1 9,00 euros 

19 2 8,57 euros 

19 3 8,18 euros 

19 4 7,82 euros 
 

Cal destacar que qualsevol altre esdeveniment o desplaçament organitzat per la Penya, tret 

dels partits oficials a l’Estadi de Cornellà-El Prat, no es consideraran inclosos en aquestes 

quotes i/o preus. 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, us agrairíem que, si us plau, us poséssiu en contacte amb 

en Ramon Luis (649710865) o us dirigíssiu al Local els dies de partit.  

 

Ben cordialment 

    

 Blanes, juliol de 2016 

La Junta Directiva 



 

 

 

 

ABONAMENT SERVEI D’AUTOCAR  

TEMPORADA 2016 - 2017 
 

Cognoms i Nom  ......................................................................................... 

DNI ......................................................................................... 

Número de Soci/Sòcia  ......................................................................................... 

Domicili  ......................................................................................... 

Població  ......................................................................................... 

Província  ......................................................................................... 

Codi Postal  ......................................................................................... 

    Correu Electrònic  ......................................................................................... 

Número de compte bancari   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

Marqueu el tipus de quota  Anual Semestral Quadrimestral 

 
 
 
 

 

 
Blanes,  ....................................................... 
 
 
 
                                Signatura 

 


