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04/12/2015

NOVES ALTES
1.- Ser dels Municipis ( Pla estratègic ) de la Vall del Ges, Oris i Bisaura, es permet un 20%
d’associats de fora de la Vall del Ges Oris i Bisaura.
2.- Ser practicant del esport del trial i mostrar antecedents com a convidat per part dels trialers de
fora de la Vall del Ges Oris i Bisaura.
3.- Presentar lel document de sol·licitud avans del 31 d'octubre de cada any amb l’aval de dos
membres de la Associació. Els avalistes son els responsables de que el comportament del nou
membre sigui el correcte i cumpleixi amb el Codi Ètic de la Associació.
4.- Que la Junta, formada per sis persones President, Secretari, Tresorer i tres vocals accepti la
teva sol·licitud.
5.- Firmar el document Reglament de l'Associació (Publicat a www.valldelges.es (Documents)).
6.- Presentar la sol·licitud personalment, l’últim dilluns de cada mes, a partir de les 9 del vespre al
Casal dels Avis de Sant Pere de Torelló, on es fa la reunió mensual de la associació.
7.- Formar part d’una colla. Si no en tens cap, els membres que t'avalen faran les gestions per
assignar-te a una.
8.- Tenir la moto matriculada i amb assegurança.
9.- En el cas dels Trialers Juniors (menys de 18 anys) només podran entrar a la Associació si un
Associat Senior que sigui familiar directe s'en fa responsable.
10.- Pagar la quota que estableixi la junta.
Trialers Seniors (més de 18 anys).- Alta (55 €) i anual (50 €).
Trialers Juniors (menys de 18 anys).- Alta (0 €) i anual (5 €).
11.- Participar en les tasques de la Associació (només Trialers Seniors)
. Manteniment del Medi Natural (neteja de camins, restauracions,.. etc etc
. Reunions mensuals i assembleas
12.- L'entrada serà per rigurosa llista d´espera.
BAIXES
Un associat podrà ser donat de baixa per els següents motius:
1.- Voluntat propia (Notificar-ho avans del 31 d'octubre).
2.- No volguer firmar o incumplir qualsevol punt del Reglament Associats (Publicat a
www.valldelges.es (Documents - Reglaments)).
Els carnets es lliuraran a finals de desembre després de pagar la quota anual. Si hi ha qualsevol
canvi a fer en el carnet es necessari notificar-ho avanç del 31 d'octubre.

