TROBADA DE CADIRES DE MUNTANYA DE LA C.V.
ANNEX I: APORTACIONS FEMECV I CLUBS
La Vocalia de muntanya inclusiva i solidaritat va preparar el passat curs la I Trobada
de cadires de muntanya a la Comunitat Valenciana. Aquesta activitat té com a fi fomentar
les activitats físiques en el medi natural d'una forma inclusiva, en aquest cas utilitzant la
cadira de muntanya.
Els seus principals objectius són:
• Realitzar una ruta inclusiva per la muntanya, on participen persones amb i
sense discapacitat, a través de la cadira de muntanya Joëlette.
• Reunir el màxim nombre de cadires de la cv. per a gaudir d'una jornada on
la muntanya siga para tots.
• Donar visibilitat a les activitats de muntanya inclusives.
El lema de la I Trobada va ser TOTS I TOTES SOM MUNTANYA

APORTACIÓ DE LA FEMECV

són:

Les ajudes econòmiques i logístiques que reben els clubs per part de la FEMECV
•
•

Econòmiques:
o Dotació econòmica segons conveni (500€.)
o 3 € per federat inscrit.
Logístiques:
o Delegat FEMECV.
o Cinta per a abalisar el recorregut.
o Control informàtic d'inscripcions.
o Aportació de pilots voluntaris de cadira de muntanya
o Supervisar la ruta triada.

APORTACIÓ DELS CLUBS
Les obligacions que adquireixen els clubs organitzadors d'aquesta activitat són:
• Planificació:
o Dissenyar una ruta adequada i segura de nivell d'iniciació en la cadira
de muntanya.
o Sol·licitar els permisos necessaris per a la realització de
l'esdeveniment amb la suficient antelació.
o Sol·licitar a la Conselleria les cadires de muntanya per a fer ús d'elles
en la jornada.
o Revisió del recorregut un mes abans de l'activitat.
o Marcatge del recorregut tenint en compte les condicions
d'accessibilitat del lloc, aparcaments, etc…
o Realitzar una proposta d'activitat formativa-sensibilitzadora durant
la ruta.
o Tenir formats un nombre mínim de pilots de cadira de muntanya (35)
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•

•

•

•

•

Recursos humans:
o Designar director de l'activitat per a contacte 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'establida per la FEMECV.
Infraestructura:
o Presentar un pla de seguretat amb dos mesos d'antelació i tenir en
compte que hi haja una cobertura sanitària per a l'esdeveniment.
o Detall/regal de la jornada.
Inscripcions:
o Control d'inscripcions: S'arreplegaran les dades de tots els inscrits,
pilots, passatgers i acompanyants. 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.
o Es reclamarà als participants menors l'autorització del seu
pare/mare/tutor així com l'autorització a l'ús de les seues imatges.
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.
Memòria:
o Remetre a la FEMECV memòria de l'activitat, com a màxim 30 dies
després haver finalitzat l'activitat.

Sancions econòmiques per incompliment de prestacions (a descomptar de la
subvenció)
No realitzar la publicitat:

100 euros.

Absència de detall:

150 euros.

Altres incompliments:

100 euros.
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