CONSIDERAÇÕES AOS SÓCIOS
1. Os sócios com as quotas em dia (12€ anuais) poderão usufruir de:
a. Desconto de 28€ na aquisição do equipamento Baidebike (tendo como
valor referência para o preço estimado total do equipamento o valor de
95€+IVA, total de 116,85€). O equipamento de verão Baidebike é
composto por:
i. Cofides CAM. CICL. X3 LASER M/M C/FECHO ATÉ BAIXO
(RESPIRA/RL);
ii. Cofides CALÇÃO CICLISMO EVO C/TIRA LASER C/ALÇAS CARNEIRA
X5
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b. Desconto de 5€ na aquisição do casaco térmico Baidebike (tendo como
valor referência para o preço estimado total do casaco o valor de
60€+IVA, total de 73,8€). O casaco térmico Baidebike é produzido pela
Cofides e é um blusão térmico misto X6 (VENECIA/DACQUA).

c. Desconto de 10€ na subscrição da licença anual federativa que inclui nº
atleta federado e seguro desportivo a realizar no início de cada ano civil
(tendo como valor referência total o valor de 30€);
d. Descontos, participação gratuita ou outras vantagens em eventos a
definir.
2. Aos associados do clube não lhes será exigido o cumprimento de um
regulamento específico. Existem apenas alguns aspetos que deverá considerar
de forma a poder contribuir positivamente para a evolução do clube e do
ciclismo. Alguns desses aspetos são:
a. Participar ativamente ou sempre que possível nas actividade do clube
contribuindo de alguma forma para o seu crescimento enquanto
associação;
b. Colocar internamente, aos respetivos órgãos sociais, quaisquer dúvidas
ou questões relacionadas com o clube;
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c. Sempre que assim entenderem poderão representar o Baidebike –
Clube de Cicloturismo de Baião, Baião, os nossos patrocinadores e as
nossas cores, envergando o equipamento do clube, em provas no
concelho de Baião ou fora do mesmo. Ainda em relação a este aspeto
(não sendo obrigatório que esta participação seja sempre com as cores
do Baidebike) sempre que o fizerem estarão a contribuir de forma
positiva para a visibilidade e união em torno do BTT e Ciclismo no nosso
concelho e do nosso clube;
d. Não existe obrigatoriedade de pedalar sempre com membros/sócios do
clube, quer durante a semana ou aos fins de semana. Todos nós temos
horários e responsabilidades diferente, condições físicas para a prática
do BTT/Ciclismo diferentes e objetivos diferentes. Sendo, no entanto,
um sinal de coesão e unidade quando pedalamos todos juntos. Seria
importante que sempre que possível tal viesse a acontecer.
e. Sugerir, colaborar, ajudar e participar nas atividades do clube.
f. Pedalar sempre em segurança e de forma responsável pelos trilhos,
contribuindo para a sustentabilidade ambiental e divulgação do
BTT/Ciclismo e das condições ímpares que Baião tem para a sua prática.

A produção dos novos equipamentos do Baidebike – Clube de Cicloturismo de Baião foi
em grande parte possível devido ao inexcedível apoio que nos foi dado pelos seguintes
patrocinadores:

A Direção
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