DIA DE LA MUNTANYA NETA
ANNEX I: APORTACIONS FEMECV I CLUBS
Una jornada de sensibilització i voluntariat ambiental per a recuperar espais
naturals que han patit algun tipus d'impacte o degradació de l'entorn. Una activitat de
voluntariat ambiental en col·laboració amb els ajuntaments, associacions locals i en
coordinació amb Jornades de la Muntanya Neta de la FEDME i la Comissió de Naturalesa
de la UIAA.

APORTACIÓ DE LA FEMECV
Les ajudes econòmiques i logístiques que reben els clubs per part de la FEMECV
són:
•

•

Econòmiques:
o Dotació econòmica segons conveni (800€)
o 3 € per federat inscrit.
Logístiques:
o Delegat FEMECV.
o Medalles de cada categoria.
o Facilita accés a plataforma d'inscripcions.

APORTACIÓ DELS CLUBS
Les obligacions que adquireixen els clubs organitzadors d'aquesta activitat són:
• Planificació:
o Presentar un pla de seguretat amb dos mesos d'antelació.
o Sol·licitar els permisos necessaris per a la realització de l'esdeveniment amb
la suficient antelació. Per a això s'utilitzarà el formulari establert per la
Generalitat Valenciana per a la sol·licitud d'autorització per a celebració de
proves esportives, (enllaç document).
•

Recursos humans:
o Designar director de l'activitat per a contacte amb representant
FEMECV.
o Voluntaris necessaris per a la cobertura del recorregut.

•

Publicitat
o Enviar a la FEMECV tríptic i cartell en format digital, per e-mail a
administracion@femecv.com, 60 dies naturals abans de la celebració
de l'activitat per a la seua aprovació. La forma de realització de cartell i
díptic serà l'establerta per la FEMECV.
o Remetre 2 cartells en format físic 45 dies abans de l'activitat, a cada seu,
oficines de València i Elx.
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•

Infraestructura:
o Assistència sanitària segons reglament i Reial decret 1428/2003 article 10 de
l'annex II
o Desdejuni per a les persones que assistisquen.
o Aperitiu final.
o Recomanable: Trofeus (mínim 1 al federat i federada major, 1 al federat i
federada menor i podi de tres llocs als clubs amb més federats participants)
i un recordatori per club participant).
o Voluntaris necessaris per a la cobertura de l'activitat.
o Recomanable: Megafonia i preses elèctriques.
o Tanques i mobiliari necessari per a l'organització i distribució de material.

•

Inscripcions:
o L'organització no cobrarà inscripció als menors d'edat, llevat que
complisquen els 18 anys d'edat l'any en curs.
o Per a les inscripcions a través de mychip: (La plataforma mychip cobra un
percentatge de gestió al club) els participants que no disposen de la
llicència federativa anual o de tardor i vulguen participar, se'ls realitzarà
l’assegurança temporal FEMECV per a cobrir aquest esdeveniment,
sumant el seu import a la inscripció.
o En la recepció el club sol·licitarà la llicència Federativa de l'any en curs al
costat del DNI, i emplenarà una fitxa amb: nom, edat, data de naixement,
club al que pertany.

•

Memòria:
o Remetre a la FEMECV memòria de l'activitat, com a màxim 30 dies
després d'haver finalitzat l'activitat.

Sancions econòmiques per incompliment de prestacions (a descomptar de la
subvenció)

No realitzar la publicitat

200 euros.

Absència d'aperitiu final:

150 euros.

Enviament de publicitat fora de data:

100 euros.

Absència de desdejuni per a assistents:

250 euros

Altres incompliments:

100 euros.
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