TROBADA AUTONÒMICA INTER-CLUBS FEMECV
ANNEX I: APORTACIONS FEMECV I CLUBS
Per a aquesta primera edició 2020 es preveu la realització per part d'un Club de
qualsevol de les províncies de la Comunitat Valenciana, Castelló, Alacant i València, amb
rotació provincial en anys posteriors.
Promoure els avantatges de l'associacionisme, Com fer-ho més atractiu? Serà la
base d'aquestes trobades.
L'objectiu és aportar un valor social a la comunitat a través de l'Intercanvi
d'Experiències Clubs de Muntanya i Escalada, que consistiran en fòrums de debat,
estratègies de funcionament, activitats i iniciatives, en qualsevol àrea d'interés:
mediambiental, cultural, sostenibilitat, campaments, col·loqui, l'educació, la igualtat, la
inclusió,… i que la vida associativa siguen els valors principals dels clubs.

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€.).
Logístiques:
o Delegat FEMECV.
o Model qüestionari valoració de la trobada.
o Facilita accés a plataforma d'inscripcions.
o Coordinació ponències.
o Assessorament.
o Guardons.
o Certificat d'assistència a la jornada.

APORTACIÓ DELS CLUBS
Les obligacions que adquireixen els clubs organitzadors d'aquesta activitat són:

•

•

Recursos humans:
o Designar director de l'activitat per a coordinació amb representant
FEMECV.
o Voluntaris necessaris per a la cobertura de l'activitat.
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 Espai de trobada, saló d'actes amb capacitat per a aproximadament
cent persones, amb mitjans audiovisuals, projector, megafonia, etc.
o Infraestructures recepció d'assistents, acreditacions i voluntaris
necessaris para tot açò.
o Mobiliari necessari per a l'organització de l'activitat.
o Així com per al lliurament dels reconeixements al club/clubs o altres
guardons de federació, si escau.
Inscripcions:
o Coordinar les inscripcions a través de mychip: (La plataforma mychip
cobra un percentatge de gestió al club)
o Control d'assistència.
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.

Enviament de publicitat fora de data:

100 euros.

Altres incompliments:

100 euros.

OBJECTIU DE LA JORNADA
Incentivar la pràctica esportiva de muntanya i potenciar la formació dels
responsables de grups en els Clubs i dels seus associats/as, en la pertinença a un club o un
altre tipus d'associació esportiva, per a promoure la participació de les activitats internes
de cada Club, intercanvi entre Clubs i cooperació amb la Federació per a projectes de major
envergadura.
Es tracta d'una Jornada de Presentació de projectes o actuacions de difusió o
promoció de la muntanya realitzades en el període de 2019
En aquesta mateixa jornada es lliurarà la placa al Club guanyador del
“Reconeixement de Distinció de Club” que en aquell període haja destacat per les seues
actuacions projectes i iniciatives.
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