Comunicado N.º 2011/09

43º ENCONTRO
Clube de Campismo de Torrejano (Torres Novas)

(ASSEMBLEIA GERAL)
25, 26 e 27 DE Março DE 2011

A Direcção promove, nos dias 25, 26 e 27 de Março, no Parque de Campismo do Clube de
Campismo de Torrejano, em Torres Novas, o 43º Encontro CPA, no decorrer do qual terá lugar a
uma Assembleia Geral.

PROGRAMA
SEXTA - 25
17H00 — RECEPÇÃO, local de estacionamento do parque de Campismo do Clube de Campismo de Torrejano
Coordenadas GPS:

Latitude: 39º 29' 13.72'' N (Norte)
Longitude: 8º 32' 16.74'' W (Oeste)

SÁBADO - 26
09H00 — Rastreio de diabetes e PA (é necessário estar em jejum)
10H00 — Sugestão de deslocação livre para se visitar Torres Novas (recomenda-se calçado adequado).
12H00 — Almoço (livre)
14H30 — Inicio da Assembleia Geral
20H00 — Jantar convívio seguido de sarau.
MENU: Sopa de legumes e grelhada mista

DOMINGO - 27
10H00 — Convívio
13H00 — Almoço (livre) e despedida (Deslocação para os respectivos destinos)

INSCRIÇÕES:
A inscrição no Encontro é gratuita atendendo a que no decorrer do mesmo terá lugar uma
Assembleia Geral do Clube.
A inscrição para o Jantar tem um custo de 13,50€ (por pessoa com mais de 8 anos) e de
10,00€ (por pessoa até aos 8 anos),
As inscrições são aceites, até 21 de Março de 2011, na sede do Clube, por telefone,
enviadas por correio ou email.
A limitação de lugares no Restaurante condiciona o número de participantes pelo que a cada
inscrição para o Jantar será atribuído um número de ordem.
PAGAMENTO:
Por transferência bancária: NIB - 003 506 980 001 451 653 050;
Por cheque: endossado ao Clube Português de Autocaravanas e recebido na secretaria do
Clube até ao dia 19 de Novembro, inclusive;
Pessoalmente: Rua Luís Stau Monteiro, Lt C3 A - Bairro dos Alfinetes – Marvila 1950-373
LISBOA;
É imprescindível o envio de comprovativo do pagamento;
Não se aceitam pagamentos no local.
INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES: Através da secretaria do Clube no horário de atendimento ao
público (17H às20h).
NOTAS IMPORTANTES:
Só serão aceites no local, reservado para estacionamento, companheiros que se desloquem
em autocaravana. Qualquer outro veículo deve estacionar fora da zona reservada (excepção
para os sócios com data de admissão anterior a 11 de Abril de 2010).
É permitido acampar.
No local existe a possibilidade de abastecer de água potável e local para despejos, no entanto
aconselha-se aos autocaravanistas uma atitude responsável e ecológica.
O Clube não se responsabiliza por danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais quer dos
associados, quer de terceiros.
A participação na Assembleia Geral não obriga a inscrição no Jantar e Sarau.
Este Encontro, incluindo o Jantar, é dirigido exclusivamente a sócios do CPA.

CPA Contactos
Pode contactar o CPA de 2ª a 6 ª feira das 17.00 às 20.00 horas.
Rua Luís Stau Monteiro, lote C3-loja C3-A (Bairro dos Alfinetes) 1950-373 Lisboa (zona de Marvila,
junto à estação da CP e escola)
Telf. 218 594 230 Fax: 218 591 340
Email: geral@cpa-autocaravanas.com
CPA, 02 de Março de 2011
A Direcção

