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Apreciats socis! 

Com cada any, quan s’apropa el final de la temporada d’hivern, el nostre club prepara 
l’esdeveniment social més esperat per tots nosaltres. 

Com bé sabeu, el final de temporada serà el proper diumenge 8-04-18. El mateix cap de setmana 
es celebren les 2 últimes curses al Tarter. 

Per aquesta raó, el Trofeu Social 2018 es celebrarà de manera excepcional dissabte 7 d’abril a la 
tarda. 

 17.30h: Cursa social (Eslàlom Gegant) al Canaro. 

 20h: sopar de germanor entre els socis a Aina. 

 21h: Lliurament de premis de la social i sorteig de nombrosos regals oferts pels 
col·laboradors del Soldeu Esquí Club. 

Desprès de l’èxit de l’edició 2017, hem volgut potenciar el sorteig de premis amb l’objectiu 
d’animar la vida social del nostre club i de recaptar una petita quantitat pels programes esportius 
del club, a més de poder incrementar la base social del club amb nous socis. 
 
Recordeu que és obligatori fer la inscripció per la cursa i pel sopar a través de la nostra web i el seu 
TPV virtual. 

 Inscripció cursa social per socis:   gratuït 

 Preu per sopar per soci:    5€ 

 Preu per sopar No soci:    5€ + 30€ de la quota anyal de soci. 

 Preu números sorteig de regals:   5€ (5 números). 
 
Animen a tots els pares i familiars a fer-se soci del Soldeu Esqui Club. Junts farem del S.E.C. un club 
més fort i millor. A més, els socis es beneficien de descomptes exclusius en varies de les botigues 
d’esports de la parròquia. 

Esperem comptar amb tots vosaltres per gaudir d’un Trofeu Social 2018 per recordar i fer del 
Soldeu Esquí Club una gran família esportiva! 

Agraint la seva confiança, rebi la nostra més afectuosa salutació. 

Atentament, 

Silvia Mandicó Garcia 
Presidenta 
Soldeu Esquí Club 


