
QUOTES SOCIS I ASSEGURANCES ANANT ANANT CAMINADES 2020

A la reunió de divendres 20 de decembre de 2019 vam decidir les quotes per al proper any
2020 de la associació Anant Anant Caminades (AAC).

QUOTES SOCIS

La quota anual de soci per a 2020 és de 20€, es manté la mateixa de l'any 2019.
L'esmentada quota dona dret també a participar a les eixides patrimonials que organitza el

nostre grup amb altres asociacions, a més a més, per supost de les caminades de AAC.

Aquelles persones que no son socis de AAC podrán participar tant a les caminades com a
les eixides patrimonials pagant una quota de 5 € per cada caminada y/o eixida patrimonial a la que
vulguen participar, en concepte de aportació al manteniment de AAC per participar a les nostres
activitats sense ser soci.

QUOTES ASSEGURANCES

Per a participar tant a les caminades com a les eixides patrimonials, a més a més de ser soci
o pagar la quota de no soci, s'ha d'estar assegurat. Aquells que tinguen la targeta federativa de la
FEMECV ja están assegurats. Però per aquelles persones que no tinguen la targeta federativa, 
AAC els ofereix dos opcions:

-Poden traure's una Assegurança Anual de AAC que aquest any 2020 tindrá un cost de 20€,
considerablement rebaixat respecte a l'any anterior i que, com a novetat,  també els cobrirá les
eixides patrimonials.

-Poden demanar una assegurança per a cada caminada o eixida patrimonial a la que vulguen
participar amb un cost, respectivament de :

– Assegurança diaria per cada caminada =  5€
– Assegurança diaria per cada eixida patrimonial = 3€

Com a novetat, per als socis de AAC que tinguen la targeta federativa en la seua modalitat
de la Comunitat Valenciana (que no assegura les caminades fetes a la resta d'Espanya), s'ofereix la
possibilitat de que, si fan caminades de manera particular fora de la Comunitat Valenciana, poden
optar  a  que AAC els  faça l'asssegurança amb un cost de  3€ per dia.  Només fa falta  que ho
comuniquen amb suficient antelació. 

Anant Anant Caminades ,en Castelló a 19 de decembre de 2019


