Comunicado N.º 2010/26

41º ENCONTRO CPA
(Sangalhos / Anadia)
A Direcção promove nos dias 26, 27 e 28 de Novembro, em Sangalhos ( N 40º 29' 11'' W 08º 28' 31'') o
41º ENCONTRO CPA conforme programa anexo.
A inscrição no Encontro é gratuita atendendo a que no decorrer do mesmo terá lugar uma
Assembleia Geral do Clube.
A participação no Jantar e Sarau compreende o seguinte:
Inscrição: 20,00 Euros (por pessoa)
Limite máximo de inscrições: 200 pessoas
Condições de inscrição: Até ao dia 19 de Novembro, inclusive, fazer chegar à Secretaria do CPA a
identificação e o comprovativo do pagamento do valor do(s) jantar(es) através do endereço
electrónico (geral@cpa-autocaravanas,com), de carta ou pessoalmente.
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;
Não se aceitam pagamentos no local;
Informações suplementares: Através da secretaria do Clube no horário de atendimento ao público.
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).
Não é permitido acampar (ACAMPAR é a imobilização da autocaravana, ocupando um
espaço superior ao seu perímetro, em consequência da abertura de janelas para o exterior,
uso de toldos, mesas, cadeiras e similares, para a prática de campismo).
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.
CPA, 23 de Outubro de 2010

A Direcção

