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Bases reguladores per a l’atorgament de la  Beca Esportiva Club Atletisme Manacor. Destinada a

atletes amb fitxa vigent en el Club Atletisme Manacor en la temporada 2018-2019.

1. Definició i justificació:

Des de la Junta Directiva del Club Atletisme Manacor se’ns planteja el repte d’abordar la nova i

canviant situació econòmica i social en què ens trobam. Cal destacar que els últims anys hem pogut

constatar un augment de les despeses econòmiques relacionades en matèria esportiva i educativa.

Una vegada estudiada aquesta situació i mirant de cobrir el màxim de necessitats possibles, es creu

necessari impulsar una beca per als atletes del Club Atletisme Manacor amb bons resultats esportius

i acadèmics. Aquesta beca és creada i impulsada per ajudar als pares i mares de fills que practiquen

atletisme i  continuen amb els  seus  estudis  per  tal  de cobrir  les  possibles  despeses  de  material

esportiu, escolar o quotes d’entrenament. Aquesta actuació té tres objectius principals: 

• Fomentar la pràctica de l’atletisme en un context social favorable dins l’àmbit del Club

Atletisme Manacor.

• Fomentar la continuïtat dels estudis a més de motivar l’obtenció de bons resultats acadèmics

i, així evitar l’abandonament escolar.

• Garantir la igualtat d’oportunitats entre els atletes davant de la situació econòmica actual i

servir de suport social.

2. Objecte:

L’objecte de la beca és la concessió d’ajuts individuals a atletes del Club Atletisme Manacor que

entrenin i competeixin amb el Club, que obtenguin bons resultats acadèmics i que reuneixin el perfil

de la convocatòria.

El Club Atletisme Manacor constituirà una comissió de la Beca Esportiva Club Atletisme Manacor

per a la coordinació i gestió dels ajuts que estarà composta per la Junta Directiva del Club Atletisme

Manacor.

3. Beneficiaris i requisits

Podran sol·licitar aquest ajut tots aquells atletes amb fitxa federativa vigent amb el Club Atletisme

Manacor i que estiguin cursant educació secundària (ESO, Batxillerat o CFGM) 

Són requisits per poder optar a rebre l’ajut:

• Presentar  la  sol·licitud (Annex 1) emplenada adequadament en els  terminis  establerts  al

correu electrònic info@camanacor.com

• L’atleta aspirant ha de tenir vigent la llicència federativa amb el Club Atletisme Manacor i

s’ha  de  comprometre  a  seguir  en  la  disciplina  del  Club  Atletisme  Manacor  durant  la

temporada 2019-2020.
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• L’activitat esportiva s’ha de realitzar baix la supervisió i en el règim d’un entrenador facilitat

o proposat pel Club Atletisme Manacor.

• La família posarà a disposició de la Comissió de la Beca Esportiva Club Atletisme Manacor

un  certificat  de  notes  expedit  per  la  secretaria  del  centre  per  comprovar  els  resultats

acadèmics de l’aspirant.

4. Criteris de puntuació

La concessió de la Beca Esportiva Club Atletisme Manacor es realitza amb el barem següent:

1. Mitjana acadèmica del curs escolar realitzat. La puntuació d’aquest apartat serà la mateixa

que la mitjana acadèmica. Amb un màxim de 10 punts.

2. Resultats esportius. Només és ponderable un resultat esportiu. Amb un màxim de 10 punts.

1. Participació al Campionat de Mallorca de la seva categoria. (1 punt)

2. Podi al Campionat de Mallorca de la seva categoria. (2 punts)

3. Participació al Campionat de les Illes Balears de la seva categoria. (3 punts)

4. Podi al Campionat de les Illes Balears de la seva categoria. (4 punts)

5. Participació al Campionat de les Illes Balears absolut. (5 punts)

6. Podi al Campionat de les Illes Balears absolut. (6 punts)

7. Participació al Campionat d’Espanya de la seva categoria. (7 punts)

8. Finalista al Campionat d’Espanya de la seva categoria. (8 punts)

9. Podi al Campionat d’Espanya de la seva categoria. (9 punts)

10. Participació al Campionat d’Espanya absolut. (10 punts)

3. Antiguitat de l’atleta en la disciplina del Club Atletisme Manacor. La puntuació d’aquest

apartat coincideix amb els anys que l’atleta posseeix fitxa federativa amb el Club Atletisme

Manacor. Amb un màxim de 5 punts.

4. En cas d’empat en la puntuacions de dos atletes, la Beca Esportiva Club Atletisme Manacor

es dividirà en dues parts iguals.

5. Import de la   Beca Esportiva del Club Atletisme Manacor   i justificació  

L’import de la Beca Esportiva del Club Atletisme Manacor és d’un total de 600,00€ per a l’atleta

amb  major  puntuació  i;  d’un  total  de  300,00€ per  al  segon  atleta  amb  major  puntuació  que,

s’abonarà  en  el  moment  que  aquests  facin  efectiva  la  fitxa  federativa  amb  el  Club  Atletisme

Manacor per a la temporada esportiva 2019-2020. 

En cas que l’atleta  seleccionat  incompleixi  algun dels  requisits  establerts,  se li  negarà la  Beca

Esportiva del Club Atletisme Manacor i s’entregarà al següent atleta amb major puntuació en el
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recompte i, així successivament. Existeix la possibilitat que la  Beca Esportiva del Club Atletisme

Manacor quedi deserta. Les atribucions aprovades en base a aquesta normativa tenen efecte només

pel curs 2018-2019 i no generen cap dret a l’obtenció d’altres ajuts en anys posteriors i no es pot

al·legar com a precedent.

6. Sol·licitud, documentació i terminis de presentació

a) Les  sol·licituds  s’hauran  de  presentar  mitjançant  el  formulari  facilitat  al  final  d’aquest

document  (Annex  1)  a  l’adreça  de  correu  electrònic  info@camanacor.com degudament

emplenat fins el dia 28 de febrer de 2019.

b) La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud és la següent:

a) Sol·licitud (Annex 1) emplenada i signada.

b) DNI/NIE de l’atleta i del seu pare, mare o tutor legal.

c) Certificat de notes. (Aquest document s’entregarà abans de dia 10 de juliol de 2019)

Les  persones  peticionàries  podran  exercir  el  seu  dret  d’accés,  rectificació  i  cancel·lació  de  la

participació de la Beca Esportiva del Club Atletisme Manacor en qualsevol moment del procés de

selecció.

7. Resolució de la   Beca Esportiva del Club Atletisme Manacor  

La comissió de la  Beca Esportiva del Club Atletisme Manacor  aplicarà els barems establerts en

aquestes  bases  i  emetran  un  informe  de  resolució. Les  resolucions  es  notificaran  de  manera

individualitzada a les famílies sol·licitants a través de l’adreça de correu electrònic facilitada en la

sol·licitud presentada.

8. Publicitat dels premis concedits

Els ajuts atorgats a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb la indicació de la

convocatòria, el beneficiari o beneficiària, la quantitat concedida i la imatge de l’atleta seleccionat

per a la promoció de la següent convocatòria de la Beca Esportiva del Club Atletisme Manacor.

Manacor, 1 de febrer de 2019

El president del Club Atletisme Manacor

Tomàs Pomar Amer
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ANNEX 1

DADES DE L’ATLETA

NOM

COGNOMS

DNI

ADREÇA

DATA DE NAIXEMENT

CENTRE ESCOLAR

CURS ACADÈMIC

DADES DEL PARE/MARE TUTOR

NOM

COGNOMS

DNI

ADREÇA

TELÈFON

ADREÇA ELECTRÒNICA

Autorització de cessió dels drets d'imatge i dades de caràcter personal

Jo,  __________________________________,  amb  DNI  número  _____________  (com  a  pare,  mare  o  tutor  de

_____________________________________) autoritz al Club Atletisme Manacor a la presa d’imatges de l'atleta per il·lustrar materials comunicatius

de caràcter gràfic i audiovisual d'activitats relacionades a l'entitat. 

Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (premsa, internet, mitjans externs, material promocional, publicitat, xarxes socials...). La distribució

podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats en les que participi el Club Atletisme Manacor. 

Aquesta autorització és completament gratuïta, i em compromet a no reclamar cap compensació, pagament, i/o indemnització a canvi del permís

acordat per a la utilització de la meva imatge o de la persona a qui represent. 

I, en el marc de la relació amb el Club Atletisme Manacor, en compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD), consent de manera expressa i inequívoca la cessió de les dades de caràcter personal al Club
Atletisme Manacor, activitat principal del qual és la de promoure l'activitat atlètica; amb la finalitat de desar les dades dels seus atletes.

En compliment de l'establert en la LOPD i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la
mateixa, l'interessat pot exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a: CLUB ATLETISME
MANACOR, amb direcció C/ VALÈNCIA, 22, 07500 MANACOR (Illes Balears), adjuntant una fotocòpia del seu DNI.

A més, declar haver llegit i acceptat les condicions i requisits de les bases per a la Beca Esportiva Club Atletisme Manacor.

I perquè tingui plens efectes legals, sign la present a ________________, a ___ de __________de 20___.

Signatura 
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