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ANNEX I
Activitat: Marxa Nòrdica (Competició)
APORTACIÓ DE LA FEMECV
Les ajudes econòmiques i logístiques que reben els clubs per part de la FEMECV són:
-

Dotació econòmica segons conveni (800€.).

-

3 € per federat inscrit.

-

Honoraris i despeses d'arbitratge (excepte allotjament i manutenció).

-

Despeses de cronometratge (excepte allotjament i manutenció).

-

Control informàtic d'inscripcions i classificacions.

-

Delegat FEMECV.

-

Medalles de cada categoria (segons reglament).

-

Cinta per a abalisar el recorregut.

-

Servei de Speaker Megafonia.

APORTACIÓ DELS CLUBS
Les obligacions que adquireixen els clubs organitzadors d'aquestes proves són:
-

Marcatge del recorregut.

-

Recepció de l'equip arbitral el dia anterior a la prova, i acompanyament durant la revisió del

recorregut, si se solꞏlicita.
-

Reunió tècnica després de la revisió del recorregut.

-

Acceptar i indicar en la publicitat que la prova es regirà pel reglament de Marxa Nòrdica

FEDME.
-

Allotjament i manutenció per a l'equip arbitral i allotjament per a cronometrador, si aquest el

solꞏlicita.
-

Enviar a FEMECV tríptic i cartell en format digital, per email a comunicacion@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. No podran aparèixer patrocinadors que
representen conflicte amb acords de patrocinis de la FEMECV, en cas de dubte consultar amb la
FEMECV almenys dos mesos abans de la celebració de la prova.
-

Remetre 50 tríptics i 3 cartells en format físic 45 dies abans de l'activitat, per a facilitar-los en

les oficines FEMECV.
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-

Facilitar Infraestructures d'eixida i meta, de la mateixa manera que en el punt anterior no

figuraren en aquests entorns publicitat que representen conflictes amb patrocinadors oficials de la
FEMECV
-

S'aportaran trofeus, en categoria absoluta 3 masculina, 3 femenina, per a facilitar, si fora

necessari el doble pòdium.
-

L'organització no cobrarà inscripció als menors d'edat, llevat que complisquen els 18 anys

d'edat l'any en curs.
-

Voluntaris necessaris per a la cobertura del recorregut.

-

Avituallaments en recorregut i meta.

-

Recomanable aperitiu final.

-

Regal commemoratiu (mínim samarreta tècnica).

-

Preses elèctriques i pòdium.

-

Tanques i mobiliari necessari per a l'organització i distribució de dorsals.

-

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

l'activitat.
-

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 d'una setmana per a cobrir aquest
esdeveniment, sumant el seu import a la inscripció. Posteriorment aquest import se li ingressarà
per part del club a la FEMECV.
-

Solꞏlicitar els permisos necessaris per a la realització de l'esdeveniment amb la suficient

antelació:
Per a açò s'utilitzarà el formulari establit per la Generalitat Valenciana per a la solꞏlicitud
d'autorització

per

a

celebració

de

proves

esportives

(www.docv.gva.es/datos/2015/09/15/pdf/2015_7544.pdf).
-

Les proves que passen per més d'un municipi hauran de remetre'ns les còpies de les

solꞏlicituds de permisos a Governació i Medi ambient 3 mesos abans i les proves que solament
passen per un municipi ens remetran permís de l'Ajuntament i Medi ambient amb 2 mesos
d'antelació.
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 para pernoctes: - 250 euros.
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-

Altres incompliments: - 100 euros
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