Comunicado nº 7
13/06/2010

A Direcção da ANJB reunida no dia 10/6/10 decidiu:
1. Colaborar no I Campo de Arbitragem do Porto, conforme solicitação dos
Associados e Organizadores do Campo, Fernando Rocha e Luís Lopes.
2. Aceitar a Candidatura à organização do XVIII Clinic Internacional ANJB, a
realizar nos dias 29, 30 e 31 de Outubro de 2010 no hotel SOTTO MAYOR na
Figueira da Foz. Vamos seguidamente acertar com a Comissão Organizadora
alguns aspectos relativos à organização.

3. Solicitámos uma reunião com a nova Direcção da FPB para apresentarmos a
nova proposta de tabelas de prémios e deslocações para a próxima época
2010/2011.
Aguardamos a tomada de posse dos novos corpos sociais para a realização da
mesma.
4. Em virtude da melhor proposta conseguida com outra empresa de
telecomunicações, decidiu esta Direcção abolir as anteriores e só ficarmos
com esta nova proposta, dado os melhores e maiores benefícios para os
Associados.
Em anexo seguem os detalhes do protocolo, mas salientamos os pontos mais
importantes:
 Mediante uma mensalidade de 7,80€ + IVA, todas as comunicações entre
os juízes (voz e SMS) são totalmente gratuitas.
 As demais chamadas apresentam valores bastante vantajosos (0,08€ +
IVA/minuto para redes móveis nacionais; 0,03€ + IVA/minuto para rede
fixa em Portugal e Espanha; 0,107€ + IVA por SMS).
 A facturação é mensal e enviada para a residência de cada assinante
 A assinatura do contrato concede o direito à aquisição de um telemóvel
até 50,00 € (IVA incluído) ou crédito no mesmo valor para qualquer
terminal.
 É possível agregar assinantes Optimus actuais a este acordo, desde que
não tenham fidelização a um contrato de valor superior – passam a gozar
as vantagens mas mantém o valor mais elevado.
 É possível contratar com a Optimus outros complementos a nível de
comunicações, que igualmente enviamos em anexo.
 Uma vez que, para dar início a este contrato, necessitemos de um
mínimo de 50 aderentes, agradecemos que façam as vossas pré-adesões
para o e-mail loja@anjb.pt, enviando-nos o vosso nome completo e
números de BI e NIF.
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