CIRCULAR INFORMATIVA 6/2020

Loteria de Nadal 2020

Tordera 20.9.2020

Benvolgut soci/a,
La Loteria de Nadal és una de les principals fonts d’ingressos del Club i permet que les
quotes dels nostres socis siguin de les més econòmiques de les rodalies.
Amb els beneficis que deixa la Loteria, el Club pot fer inversions i millores en profit dels
nostres jugadors i jugadores.
Enguany, hem previst destinar els beneficis que s’obtinguin de la venda de loteria, a
l’adquisició d’una SEGONA EQUIPACIÓ per cada categoria del Club. D’aquesta
forma, els nostres fills i filles podran disposar d’una equipació de joc (de reserva), per
jugar els partits en els que hi ha coincidència de colors amb l’equip rival.
Donada la situació actual produïda per la pandèmia del Covid-19, i les incerteses que
genera, el Club es veu obligat a alterar el sistema tradicional de venda de Loteria.
Aquest any el sistema serà el següent:
 Fins el 30 d’octubre: Reserva de Loteria a les Oficines del Club; podeu reservar
per telèfon, e-mail o presencialment. (Mínim 1 talonari de 75€)
 Fins el 15 de novembre: Lliurament i recollida de la Loteria als socis/sòcies que
hagin fet la reserva, a les Oficines del Club, previ pagament del seu import. (Mínim
1 talonari de 75€)
(La loteria serà lliurada amb talonaris i participacions, com cada any)
La venda de Loteria no és una activitat obligatòria per ningú, però sí que és molt
important participar-hi i col·laborar-hi en benefici de tots/totes, atès que aquest
any, si aconseguim una bona participació, els nostres jugadors i jugadores podran
disposar d’una “SEGONA EQUIPACIÓ”.
Per qualsevol dubte i/o aclariment, podeu fer la consulta mitjançant correu electrònic,
telèfon o al personal del Club.
Moltes gràcies per endavant!!! I molta sort!
La Junta
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