BASES PER A L’ATORGAMENT DE TROFEUS I MEDALLES PER A ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
(Consell Comarcal del Gironès - Consell Esportiu del Gironès)
1.

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment que cal seguir per a l’atorgament de trofeus i/o les
medalles per a esdeveniments esportius a la comarca del Gironès en funció de la valoració de les
sol·licituds presentades.

2.

Sol·licitud

Poden presentar sol·licitud les persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense ànim de lucre
que organitzin activitats a la comarca del Gironès amb la finalitat de promoure l’activitat física i l’esport.
El model de sol·licitud que cal presentar es troba disponible a www.cegirones.cat.
Cal descarregar la sol·licitud i enviar-la formalitzada a administracio@cegirones.cat.
Tanmateix, el Consell Esportiu del Gironès, si ho creu convenient, podrà demanar al sol·licitant l’ampliació
de la informació facilitada.
La sol·licitud s’ha de presentar dins el termini comprès entre els 3 mesos i els 30 dies naturals anteriors a
l’inici de l’esdeveniment esportiu. Les sol·licituds rebudes fora d’aquest període no seran admeses.
La sol·licitud rebuda serà estudiada i valorada en funció de:

a) L’interès de l’activitat fisicoesportiva a realitzar.

b) La iniciativa en el foment i promoció de l’esport.
c) El nombre de sol·licituds presentades anteriorment per la mateixa entitat en el mateix curs. En aquest
sentit, tindran preferència les sol·licituds presentades per entitats que les tramitin per primera vegada.
Un cop realitzada la valoració i en funció del nombre de trofeus i/o medalles disponibles, el Consell
Esportiu del Gironès comunicarà al sol·licitant la resolució.

3.

Obligacions del beneficiari

El beneficiari haurà de recollir els trofeus i/o medalles durant els 15 dies anteriors a la celebració de
l’esdeveniment. Per tal de dur a terme la recollida del material, caldrà coordinar-se amb el Consell
Esportiu, que indicarà la data i l’horari de recollida. No es podrà recollir el material després de
l’esdeveniment.
Els trofeus i/o medalles cal recollir-los a l’adreça del Consell Esportiu de Gironès (c/ Riera de Mus, 1A –
17003 Girona) i a l’entrega s’haurà de signar un rebut de lliurament.
En el cas d’entregar els trofeus i/o medalles al beneficiari i que l’activitat esportiva no s’arribi a dur a terme
per qualsevol motiu (propi o aliè a l’organització), és d’obligat compliment retornar la totalitat dels trofeus
i/o medalles atorgats, al Consell Esportiu del Gironès.
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El beneficiari accepta les bases i el seu compliment, per tant:
1. No es podrà fer cap ús amb els trofeus i/o medalles atorgats que no sigui el fixat en aquestes
bases. En cas contrari, es demanaran les responsabilitats legals corresponents.
2. Si el beneficiari no compleix la normativa establerta en aquestes bases, el Consell Esportiu es
reserva el dret d’admissió de noves sol·licituds seves.

4.

Justificació

Els beneficiaris, en la difusió de la seva activitat esportiva, hauran de fer constar en la publicitat els
logotips del Consell Esportiu del Gironès i del Consell Comarcal del Gironès, com a col·laboradors.
Un cop realitzat l’esdeveniment, en el termini màxim d’una setmana, els beneficiaris hauran d’enviar a
administracio@cegirones.cat un mínim de dues fotografies del dia de la celebració esportiva on es mostri
el lliurament de trofeus i/o medalles.

5.

Característiques dels trofeus

Els trofeus i medalles que s’ofereixen són elaborats artesanalment per persones amb discapacitat
intel·lectual als centres ocupacionals de la Fundació Ramon Noguera.
Els trofeus són elaborats amb fusta i d'una mida única (10 cm d’alçada x 7,5 d’amplada), amb imatges
emblemàtiques de la comarca del Gironès i els logotips del Consell Comarcal del Gironès i el Consell
Esportiu del Gironès.
Les medalles són de 6,5 cm de diàmetre amb cordó i amb els diferents municipis de la comarca del
Gironès i els logotips del Consell Comarcal del Gironès i el Consell Esportiu del Gironès.
Els trofeus i medalles s’entreguen juntament amb una plaqueta adhesiva per poder gravar el text (a càrrec
de l’entitat beneficiària).
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