La recaptació anirà destinada a La Fundació Oncolliga Girona
El preu de l’inscripció es de 10 €uros
Data límit : 7 d’octubre
la podeu fer a:
PESCA D’OR Tel. ( 972 ) 17 27 17
CLUB QUATRE JOTES Tel. 606 239 326

L’assignació del punt de pesca es farà per sorteig el dia 6
a la botiga Pescad’Or de les 20h a les 20,30h.
La llista provisional estarà penjada a la plana Web :
http://www.quatrejotes.com,
la resta de places no cobertes ,inscripcions fora de termini
s’adjudicaran per ordre d’entrada.
Els participant que vulguin estar junts ho tindran que comunicar en fer l’inscripció per no trencar el grup a l’hora del
sorteig .
S’aplicarà la normativa de competició de la F.C.P.E.I.C.
En cas de mal temps la cancel·lació del concurs i el canvi de
data es comunicarà per telèfon (es faria el 15 d’octubre).
Es permès el grumeig.
Els llocs de pesca en acabar el concurs han de quedar nets de
brossa ,el no respectar-ho pot ser motiu de desqualificació.

Campió
Trofeu Pescad’Or
Canya de carboni
obsequi de Esquers Casanova
Sots-campió
Trofeu Eurocebos
Lot de material de pesca a triar
3er. classificat
Trofeu Federació Gironina de Pesca
Lot de material de pesca a triar
Del 4t al 10è classificat:
Lots de material de pesca a triar
PEÇA GROSSA:
Trofeu especial obsequi de Servicebo
Lot obsequi per tots els participants

Recordeu que es un concurs solidari i que allò més
important es participar i gaudir de la diada.

COL·LABORADORS
EUROCEBOS
CEBOS CASANOVA
SERVICEBO

BAITMAR 3000(ULTRABITE)
GRUP EMPRESES FAUSTO
GAPA PLOMS

TIKAL EDICIONES

FRUITES DANÈS

GALIPESCA (TUBERTINI)
XEVI PEREZ BICAMPIÓ DEL MÓN MAR&COSTA
DECOR-FUST PESCA (OLOT)
STIL PESCA
EVIA ARTICLES DE PESCA
J.U.L.I ARTICLES DE PESCA
BAR RESTAURANT LA PISTA SARRIÁ DE TER
EMILIO LAMPARAS/LINTERNAS
EDUARDO MARTÍNEZ BICAMPIÓ DEL MÓN “MAR&COSTA”
JORDI PALAHI IMPRESSIÓ

La Fundació Privada Lliga Catalana d’ajuda Oncològica, “ONCOLLIGA”, és una entitat sense afany de
lucre que té per finalitat l’atenció al malalt de càncer i a la seva família al llarg de tot el procés de la
malaltia, alhora que realitza activitats de divulgació, prevenció i rehabilitació.

