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Assumpte: Informació per a la solꞏlicitud d'activitats del calendari FEMECV
2019
Benvolguts i benvolgudes companys i companyes:
Com cada any i amb la mateixa ilꞏlusió hem de confeccionar el calendari
d'activitats FEMECV 2019, per a açò i com és habitual des dels clubs i entitats
esportives podeu solꞏlicitar la realització d'aquestes activitats. Us copiem
l'enllaç de la nostra web on podreu trobar les bases d'assignació d'aquestes
activitats, els annexos i altres documents:
https://www.femecv.com/protocolo-de-asignacion-de-actividades-0
Aquestes solꞏlicituds preferiblement hauríeu de remetre'ns-les abans del 4 de
juliol de 2018, ja que la reunió de presidents és el 7 d'aqueix mateix mes.
Hi ha algunes novetats en aquests protocols d'assignació i documentació que
podreu comprovar en llegir-los, però m'agradaria destacar-ne dos: un és el
document “model d'acord club de solꞏlicitud” aquest document té la finalitat de
constatar que l'activitat que se solꞏlicita des del club compta amb el suport
majoritari de la seua junta directiva, de manera que siga evident la bona
sintonia de colꞏlaboració dins del club solꞏlicitant. L'altre document que vull
destacar és el certificat d'alta en el Registre d'Entitats Esportives, que es pot
solꞏlicitar en els telèfons del Registre d'Entitats Esportives, segons les
delegacions territorials:
-

Alacant telèfon 965937200.

-

Castelló telèfon 964358460

-

València telèfon 961271432.

Aquest últim document, en qualsevol cas, és interessant per a vosaltres com a
clubs, ja que hem detectat que alguns clubs han sigut trets d'aquest llistat per
diverses raons i no tenen coneixement d'açò, fins que solꞏliciten un permís per
a realitzar una activitat i l'administració li'l nega per no figurar en aquest
registre. En tot cas si en solꞏlicitar l'activitat no disposeu d'aquest certificat, es
disposarà d'un temps addicional per a la seua aportació.
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Per a qualsevol dubte podeu telefonar a la FEMECV o consultar-nos en els
correus:
femecv@femecv.com / direcciontecnica@femecv.com i Alicia o Arturo tractaran
de resoldre els vostres dubtes.

