Reglament Projectes Olímpics de Vela d’esportistes del Club Nàutic El Balís
DESCRIPCIÓ:
El programa va destinat a socis del Club Nàutic El Balís amb l’objectiu de facilitar ajudes
econòmiques als regatistes que tinguin un projecte olímpic de vela.
Responsables del seguiment del programa:
Coordinació tècnica
QUI POT OPTAR AL PROGRAMA – REQUISSITS NECESSARIS:




Regatistes socis del CN El Balís.
Regatistes amb projecte olímpic.
Regatistes amb objectius esportius nacionals i internacionals

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Els regatistes que vulguin optar al programa d’ajudes hauran de presentar un projecte esportiu
amb el programa a realitzar i amb l’objectiu a assolir del projecte olímpic.
El projecte ha d’incloure l’objectiu a complir, el programa d’entrenament, les competicions
programades per aconseguir l’objectiu així com el currículum esportiu del sol·licitant.
La presentació s’enviarà per correu electrònic a la següent adreça: mresano@cnelbalis.com

AVALUACIÓ DELS PROJECTES I ADJUDICACIÓ D’AJUTS
L’avaluació dels projectes presentats serà efectuada per la comissió esportiva de la Junta
Directiva del Club.
El seguiment anual del regatista el realitzarà el coordinador tècnic.
La valoració global del projecte constarà de dues fases. La primera fase es puntuarà segons la
següent taula:
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La puntuació màxima de la taula obtinguda en aquesta primera valoració suposarà el 60% de la
ponderació total.
La segona fase s’avaluarà en funció del projecte presentat, que serà contrastat en una
entrevista personal a realitzar amb el interessat i suposarà el 40% restant de la ponderació
total.

DOTACIÓ ECONÒMICA DEL PROGRAMA 2018
El programa està dotat amb un import total 3.000€ globals.

CONDICIONS – OBLIGACIONS
Els regatistes hauran d’inscriure’s a totes les competicions i esdeveniments com a Club Nàutic
El Balís.
En els lliuraments de trofeus, fotografies, esdeveniments socials/federatius, rodes de premsa,
entrevistes... hauran de dur equipament amb el logo del club. Serà el club que facilitarà aquest
equipament.
Els regatistes hauran d’informar puntualment dels resultats obtinguts, entrevistes, etc... a la
coordinació tècnica per poder fer-ne difusió en els mitjans que cregui oportú el club.
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