
Vespa Club Lleida
activitats i novetats per l'abril, maig i juny de 2014

Molt bones,

Ja tenim la primavera i el bon temps a sobre. A banda de les sortides pertinents, hi ha també alguna novetat. D'entrada i, per

qui no ho sàpiga, el passat 22 de febrer va ser el desè aniversari del club. Des de l'any 2005, la data de celebració es va anar

movent per qüestions climatològiques primer a la primavera i finalment, al primer cap de setmana de juny. Dit això, moltes

felicitats a tots els membres del Club, com a part directament afectada i implicada.

Calendari de sortides:

• Diumenge, 13 d'abril: La Granadella (9 hores a Ricard Vinyes)

• Dissabte, 26 d'abril: Seròs, Festa Six Team Endurance. Plantada de Vespes i motos clàssiques, a partir de les 17'30

hores. Quedem a les 16'30 hores a Ricard Vinyes.

• Dijous 1 de maig, Festa Major del barri de  Magraners: Plantada de Vespes i motos clàssiques (9 hores a Ricard

Vinyes.

• Dissabte i diumenge 10 i 11 de maig, a Zuera (Saragossa), Vespa The Resistance 2014: competició de 24 hores en

Vespa, amb participació de membres del Vespa Club Lleida.

• Dissabte, 17 de maig: Scooter Run amb motiu del II Aplec Modernista:

◦ a les 11'30 hores a Ricard Vinyes, sortida a les 12,

◦ Ruta circular Lleida-Lleida, finalitzant al Beat, sobre les 13'30 hores, amb vermutillo i Dj...

• Dissabte i diumenge 17 i 18 de maig, a Andorra (sortida internacional) II Weekend Anys 60.

• Diumenge 1 de juny: ANIVERSARI VESPA CLUB LLEIDA.

• Divendres a diumenge, dies 6, 7 i 8 de juny, VespAzahar a Castelló.

Novetats:

• Hi ha creat un grup del Club a l'aplicació WhatsApp, per si algú es vol afegir hi estar al moment informat de les coses

del club. L'aforament d'un grup al WhatsApp és de 50 usuaris: de moment, encara hi ha places. Per encomanar lloc

adreceu un e-mail al Club.

• Es va enviar informació per correu electrònic de fer un àlbum de fotos en relació als deu anys de vida del Club: copio i

enganxo aquí el text enviat per si algú no disposa encara de e-mail:

Hem triat la següent opció:

Fotoprix - fotolibro de 21x27 cm

http://www.fotoprix.com/es/fotolibro-album-fotos-digital/tipos/fotolibro-21x27-cm/1_3

Format: 48 pàgines, tapa rústica (gramatge de 300, que és correcte)

Preu: tal i com podeu veure en l'enllaç, un exemplar val 29 euros: aquesta xifra es va rebaixant d'acord al nombre d'exemplars

que s'encomanin. Si arribem a cinquanta exemplars, l'àlbum surt per 16'50 euros, etcètera.

http://www.fotoprix.com/es/fotolibro-album-fotos-digital/tipos/fotolibro-21x27-cm/1_3


Com ho farem, això?

1- envieu les vostres fotos:

a. a l'enllaç següent:

https://drive.google.com/folderview?id=0BwjUVQrBEF6_V1JNSGFpbDZ3eE0&usp=sharing

és una carpeta anomenada Fotografia Vespa Club Lleida.

b. fent-les arribar al club:

1. penjant-les vosaltres a qualsevol servei cloud a Internet i passant l'enllaç al club per poder descarregar-les,

2. entregant-les en un pendrive o altre suport digital, a les reunions o sortides del club,

3. enviant el suport digital per correu ordinari a la direcció:

Scooter Club Esportiu Lleida

Carrer Alfons II, 10, 3-A,

25001 – Lleida.

2- data límit d'entrega de fotografies: 31 de març de 2014 – no s'agafarà material fora de temps, per raons evidents de

muntatge i edició de l'àlbum (si no, no acabaríem mai...)

3- encomanar l'exemplar:

es poden encomanar els exemplars que es vulguin per persona.

Exemple:

Manel Pérez Pérez, soci 666, dos exemplars.

4- forma de pagament:

Un cop sabem el nombre d'exemplars encomanats, es comunicarà als interessats el preu final.

El pagament es farà per anticipat. 

La persona interessada farà l'ingrés per transferència de la quantitat final al compte corrent del club:

Caixa Guissona

Compte corrent número: (IBAN ES10) - 3140-0001-90-0011515100

 amb l'observació àlbum aniversari.

Període de temps per fer el pagament: de l'1 al 15 d'abril de 2014.

5 - entrega de l'àlbum:

l'àlbum s'entregarà als  seus propietaris  el  dia  de l'aniversari.  En cas de no poder  assistir  o  qualsevol  altre  inconvenient,

s'enviarà per correu certificat.

 

Esperem les vostres fotos, animeu-vos!

 

Qualsevol dubte o el que sigui, contacteu amb el Club per aquesta mateixa via.

 

PD: a l'àlbum ha de sortir tothom (tothom que vulgui, es clar). Estaria bé que la gent que no acostuma a vindre o que porta poc

temps al Club participés igualment aportant material.

Fins aviat,

Vespa Club Lleida

https://drive.google.com/folderview?id=0BwjUVQrBEF6_V1JNSGFpbDZ3eE0&usp=sharing

