DESEMBRE 2021
Hola a tots el socis i simpatitzants de l'associació Anant Anant Caminades (endavant AAC).
Ja estem a finals de l'any 2021 i ens volem dirigir a vosaltres per indicar-vos que ha arribat el moment de
renovar o adquirir la condició de soci per al 2022, així com oferir-vos la possibilitat de fer-vos una assegurança
anual d'accidents.
1. FER-SE SOCI PER A L'ANY 2022
Com ja sabreu, l'any 2019 vam crear la figura del soci per a totes aquelles persones que vulgueren colaborar en
el manteniment econòmic d'AAC. L'associació AAC té unes despeses necessàries per a la seua activitat com
són l'assegurança de responsabilitat civil, els costos del domini i manteniment de la pàgina web i les comissions
bancàries. L'any 2021 vam decidir no cobrar la quota de soci, ja que amb motiu de la pandèmia no havíem
pogut eixir a caminar la major part de l'any 2020, que sí s'havia pagat la quota de soci.
Per a l'any 2022 sí que caldrà pagar la quota anual si voleu ser socis i col.laborar al manteniment de
l'associació. La quota anual de soci serà la mateixa, 20 €, independentment del moment de l'any en qué una
persona vulga fer-se socia, i la seua validesa serà l'any natural en curs. Disposeu d'un formulari a la web
www.anantanant.es on podeu fer la sol.licitud per fer-vos socis/es d'AAC. Quan rebem la vostra sol.licitud, us
enviarem un correu de resposta indicant-vos el compte bancari on heu de fer efectiu per transferència els 20€ de
la quota de soci/a 2022. També us indicarem el telèfon on fer el pagament per Bizum.
La condició de soci/a us permet i us dona preferència a l'hora de participar en totes les caminades mensuals
d'AAC, així com en les eixides patrimonials que AAC desenvolupa junt en altres associacions.
Per als que no són socis d'AAC participar a cadascuna d'aquestes activitats té un cost de 5 euros per caminada
o eixida.

2. FER-SE L'ASSEGURANÇA ANUAL D'ACCIDENTS PER A L'ANY 2022
Com ja hem fet altres anys, per a les persones que vulguen participar en les caminades de l'associació i no
siguen posseïdores de la targeta federativa FEDME, AAC els ofereix l'assegurança anual, amb un cost de 20 €.
Disposeu d'un formulari a la web www.anantanant.es on podeu fer la sol.licitud per què us fem l'assegurança.
Quan rebem la vostra sol.licitud, us enviarem un correu de resposta indicant-vos el compte bancari on heu de
fer efectiu, per transferència, el pagament dels 20€ de la quota anual d'assegurança per a 2022. També us
indicarem el telèfon on fer el pagament per Bizum.
L'assegurança anual d'AAC en 2022 cobrirá les caminades de l'associació des de gener fins desembre de 2022,
incloses també les eixides patrimonials que es fan conjuntament amb el Centre Excursioniste de Castelló i altres
associacions.
Ja sabeu que per a aquelles persones que no tinguen targeta federativa ni l'assegurança anual d'AAC i vulguen
participar en les caminades, l'assegurança per a eixe día té un cost de 5 euros per cada caminada ó 3 euros si es
tracta d'una eixida patrimonial.
D'altra banda, aquells socis que tinguen la targeta federativa autonòmica i vulguen fer eixides particulars a llocs
d'Espanya on no els cobreix l'assegurança federativa, si ho comuniquen amb suficient antelació (4 ó 5 dies) els
podríem assegurar per a eixes eixides al preu de 3 € per persona i dia.
El mateix per a aquells socis que tinguen l'assegurança anual d'AAC.

