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                                                                                                                        Girona, 5 d’Octubre de 2011 

Preus especials afiliats/ades al CAT 

Ens dirigim a vostès per informar-los de la propera inauguració del Camp de Tir Olímpic de Girona. 

Durant el mes de novembre i desembre d’enguany, programem tenir les quatre seccions de tir 

disponibles per la seva utilització. El club està compost per una secció de tir d’aire comprimit, una 

secció de tir IPSC, una secció de tir policial, una galeria de 25-50 ML i una galeria de 100 ML per rifles i 

escopetes. A més a més de dues aules de formació per acadèmies, una armeria, una sala de descans 

amb sofàs, televisió, revistes i diaris i un bar restaurant. 

Les tarifes aplicables seran les següents: el preu per els nous socis és de 550,00 € el primer any, i la 

següent quota anual serà de 250,00 €; per el col·lectiu d’afiliats del CAT-ME és de 250,00 € a l’any, 

o bé la possibilitat de pagar 10,00 € al dia més 5,00 € per l’assegurança i la federació. Per tant, 

aquest col·lectiu pagaria per un dia de pràctica 15,00 €, que quedarien justificats en una factura del Tir 

Olímpic sense IVA, degut a que és un esport sense afany de lucre. 

L’horari de tir és de dilluns a dissabte de 8:00 hores a 20:00 i diumenges i festius de 8:00 hores a 

14:00. 

Per a qualsevol dubte, aclariment o reserva per futures tirades poden dirigir-se a les nostres oficines al 

carrer Nou número 8 de Girona (pròximament i amb l’obertura del club ubicades a les mateixes 

instal·lacions), o bé en el telèfon 972 212 112 de 16:00 hores a 19:00 de dilluns a divendres i de 10:00 

hores a 13:00 els dissabtes. 

Els donem les gràcies per endavant per la seva atenció. 

Un salutació, 

Miguel Ángel Arruego 

President 


