Benvolguts socis / benvolgudes sòcies.
ASSUMPTE: RENOVACIÓ CARNET SOCI/SÒCIA 2019-2020
Ens plau informar-vos que durant el mes de setembre es passarà a cobrament bancari l’import de
renovació del carnet de soci/sòcia de la temporada 2019/2020. Així mateix, els/les socis/sòcies
que no tinguin la quota domiciliada poden passar per la nostra seu social els dies de partit o a
l’autocar els dies de desplaçament al RCDE Stadium, per tal d’abonar el seu carnet. Posteriorment,
podreu passar a recollir el vostre carnet a partir del 15 de setembre de 2019.
Us recordem que mantenim vigents els convenis de la passada temporada amb els espònsors de la
Penya per tal que pugueu gaudir d’unes millors condicions econòmiques en els seus productes:
1. 50% de descompte a Òptica La Muralla
2. Descompte a les tarifes de contractació de serveis de l’empresa Autocars Calella
D’altra banda, comunicar-vos que ja hem posat a la venda les participacions de loteria de Nadal.
La Penya, continuarà posant a la vostra disposició el servei de cessió carnets de la Penya i de compra
d’entrades (consultar preus amb el responsable del servei d’autocar Antonio Romero 680843916) per
assistir als partits.

Com la temporada passada volem posar a disposició dels nostres socis/es el Local Social de la
Penya perquè es pugui utilitzar per a dur a terme qualsevol tipus d’activitat (aniversaris,
conferencies, presentacions, actes, esdeveniments, reunions, formació, tornejos, etc), Per
efectuar la reserva caldrà posar-se en contacte amb qualsevol membre de la Junta Directiva.
No cal dir-vos que per a mantenir el funcionament del nostre magnífic local, al llarg de tota la
temporada, tots/es hem de col·laborar i que, com cada any us remarquem, la subsistència
econòmica de la nostra Penya s'articula a través dels següents conceptes:
a) Quotes dels socis/sòcies
b) Local Social (Bar)
b) Espònsors
c) Loteria
d) Servei d’autocar
e) Activitats al local de la Penya
f) Carnets i entrades per assistir a partits.
Si esteu interessats/es però encara no heu optat per la domiciliació bancària de la quota anual del
carnet, com així ja ho ha fet la gran part de la nostra massa social, caldrà que ens comuniqueu el
número de compte bancari: a través del e-mail “info.pbbblanes@gmail.com” o deixar les vostres
dades a l’oficina de la Seu Social o a l’autocar els dies de desplaçament.
Per a qualsevol dubte o aclariment sobre el contingut del present escrit, si us plau, poseu-vos en
contacte amb en Alberto Romero (679915264) – Xavier Álvarez-Builla (626262709).

Sempre al servei dels nostres socis/sòcies, així com del nostre estimat club, el Reial Club Esportiu
Espanyol de Barcelona, rebeu una forta abraçada dels vostres companys de sentiment blanc-i-blau.
Blanes, agost de 2019
La Junta Directiva
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