ACTIVITAT: COMPETICIÓ D'ESCALADA DE VELOCITAT
ANNEX I: APORTACIONS FEMECV I 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€.).
o 3 € per federat inscrit.
o Honoraris i despeses d'arbitratge (excepte allotjament i manutenció).
Logístiques:
o Delegat FEMECV.
o Medalles de cada categoria (segons reglament).
o Servei de Speaker Megafonia.
o Cintes exprés i dues cordes (Aquest material retornarà a la federació
finalitzat l'esdeveniment).

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, (enllace document).
Recursos humans:
o Voluntaris necessaris per a la cobertura de l'activitat i equipament
d'itineraris.
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 per a
facilitar-los en les oficines FEMECV d'Elx.
Inscripcions:
o Per a les inscripcions a través de mychip: (La plataforma mychip cobra
un percentatge de gestió al club).
o Control d'inscripcions (Obligatori sol·licitar targeta federativa al
costat del DNI i l'autorització paterna en el cas de menors).
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•

•

Infraestructura:
o L'allotjament i manutenció per a l'equip arbitral, si se sol·licita.
o L'organització no cobrarà inscripció als menors d'edat, llevat que
complisquen els 18 anys d'edat l'any en curs.
o Borsa amb menjar a cada participant: Mínim entrepà, fruita i beguda.
o Regalar una samarreta a cada participant.
o Preses elèctriques, podi, matalassets, dorsals, elements
d'assegurament, mosquetons de segur i 2 cordes addicionals.
o Assistència sanitària segons reglament i Reial decret 1428/2003 article
10 de l'annex II.
o Tanques i mobiliari necessari per a l'organització i distribució de
dorsals.
o Recomanable: Aperitiu final.
o Recomanable: Els diners de les inscripcions destinar-ho a premis en
metàl·lic per als guanyadors de la categoria absoluta. Per als juvenils
premis en espècie.
o Recomanable: Trofeus (3 per categoria). Categories Mes/Fem: Sub 9,
Sub 12, Sub 16, Sub 18, Absoluta i Veterana.
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.

No lliurar borsa amb menjar:

150 euros.

No lliurar regal samarreta:

150 euros.

Enviament de publicitat fora de data:

100 euros.

Altres incompliments:

100 euros.
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