ANNEX III: BASES CONVOCATÒRIA DISTINCIÓ CLUB
al:

La Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana convoca

RECONEIXEMENT CLUB FEMECV 2019

L'objectiu és la concessió d'un distintiu per a reconèixer aquells clubs de muntanya
i escalada que destaque en actuacions, projectes o iniciatives dirigides al:

•
•
•
•
•
•

Foment de la igualtat en l'esport de muntanya
La inclusió de les persones amb discapacitat
La promoció de valors essencials en la societat com la igualtat, la integració
social, la participació, l'ètica i el joc net, la competitivitat raonable i
ordenada, la millora de la salut i la superació personal.
Projectes que permeten la coordinació amb altres clubs
El desenvolupament de l'activitat de muntanya en condicions compatibles i
respectuoses amb el medi ambient, amb la protecció del mitjà natural
La promoció i l'ús de la tecnologia aplicades a l'esport de muntanya i amb la
finalitat de millorar els seus elements didàctics, tècnics i instrumentals,
donant prioritat a la deguda protecció de les persones muntanyenques.

SOL·LICITUDS

La sol·licitud al RECONEIXEMENT DISTINCIÓ CLUB ha de venir acompanyada d'una
descripció detallada dels mèrits que, segons el parer del club, pot fer-li creditor d'aquest
reconeixement.
En la sol·licitud es facilitaran les dades de les entitats per a les quals se sol·licita el
reconeixement.
Totes les sol·licituds amb la informació que les acompanye hauran de presentar-se
durant el mes d'abril del 2020 i seran estudiades durant el mes de maig de 2020, amb la
previsió inicial de realitzar el lliurament d'aquest reconeixement durant el mes de Juny de
2020.
La presentació de les sol·licituds es farà per correu electrònic a
direcciontecnica@femecv.com indicant en l'assumpte RECONEIXEMENT DISTINCIÓ CLUB
2019.
Es confirmarà contestant al correu la recepció del mateix.
Els membres del Jurat podran exigir documentació complementària al club
sol·licitant durant el període de debat i votació, si algun aspecte de la mateixa requerira
oportú aclariment. L'absència o incorrecció de les dades podrà́ suposar que la sol·licitud
siga rebutjada o no votada adequadament pels membres del Jurat.
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COMPOSICIÓ DEL JURAT

El jurat podrà estar format per: President de la FEMECV o persona en qui delegue.
Membres de la junta directiva, presidents de clubs, altres persones que es designen.
Després de la deliberació oportuna es determinarà el Club mereixedor d'aquest
reconeixement, el representant del qual tindrà l'obligació preceptiva d'assistir al
lliurament d'aquest reconeixement en les jornades TROBADA INTER-CLUBS FEMECV que
se celebrarà preferentment el mes de juny.
El jurat podrà considerar desert aquest lliurament de reconeixements, si considera
que els mèrits aportats per tots els candidats, no s'ajusten a l'esperit d'aquesta iniciativa.
El club reconeix a la FEMECV el dret a publicar la seua imatge i difondre l'activitat
que li ha fet creditor d'aquesta distinció, en els mitjans i suports de comunicació destinats
a la difusió d'activitats de la Federació.
PREMIS FEMECV CIM D'OR
El jurat amb alguna variació en la seua composició determinarà l'adjudicació dels
premis Cim d'Or en les categories que s'establisquen en cada edició.
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