BASES QUE REGIRAN L’ADJUDICACIÓ DE LES BEQUES #PRACTICASALUT CONCEDIDES
PER PART DE LA FUNDACIÓ AMETLLER ORIGEN:

1. FINALITAT
La creació d’aquestes bases ve motivada per la finalitat fundacional de promoure el
moviment #practicasalut orientat a potenciar els hàbits saludables: activitat física i bona
alimentació. Ajudar a fer més sostenible econòmicament l’organització d’esdeveniments
esportius als quals donem suport, per tal que hi hagi més oferta a la societat i promoure
que els esdeveniments comptin amb un avituallament saludable per a l’activitat que s’hi
realitzi.

2. DESTINATARIS
Entitats de qualsevol tipus i empreses que organitzen un esdeveniment esportiu a la zona
de Catalunya i en el període que s’indica al següent apartat.

3. PERÍODE
Aquesta convocatòria tindrà caràcter semestral. Els esdeveniments susceptibles de rebre
les beques d’acord amb aquesta convocatòria han de tenir lloc en les dates compreses dins
del període de l’1 de juliol al 31 de desembre del 2019.

4. BECA
Les beques es destinaran concretament en l’aportació dels següents productes i serveis:
a) Fruita, una peça de fruita per persona (en el cas de fruites grans consultar la proporció
de ració) inscrita a l’esdeveniment, tal com marca el conveni de la Fundació Ametller
Origen amb la marca casaametller.

5. SOL·LICITUDS
L’imprès de sol·licitud el trobareu al final d’aquest document.
La sol·licitud degudament signada s’haurà d’enviar digitalment com a document adjunt en
un correu electrònic dirigit a: claudia_jimenez@fundacioametller.org on el tema del correu
ha de ser: “BEQUES #practicasalut” i la data (o mes) del vostre esdeveniment.
S’entén com a sol·licitud no presentada aquella que no entregui el formulari degudament
emplenat.
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6. DOCUMENTACIÓ
El sol·licitant podrà presentar, juntament amb l’imprès de sol·licitud, la informació que
cregui convenient per especificar el tipus d’esdeveniment que estan organitzant i pel qual
demana la beca.

7. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD
El termini de presentació de les sol·licituds serà el 16 de juny del 2019 a les 23.59 h.
El termini per resoldre les sol·licituds serà el 19 de juny del 2019.
Serà competència de la Fundació Ametller Origen emetre resposta de totes les peticions
realitzades, independentment de si el resultat és favorable o desfavorable.

8. PROCÉS DE SELECCIÓ
La selecció de les sol·licituds rebudes serà responsabilitat d’una comissió de treball
integrada pels següents membres:
-

La Direcció de la Fundació Ametller Origen
Patronat de la Fundació Ametller Origen
Coordinació d’esdeveniments de la Fundació Ametller Origen

Els criteris de deliberació seran els següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alineació dels valors i objectius de l’esdeveniment amb els valors i objectius de la
Fundació
Orientació de l’esdeveniment a causes i objectius solidaris.
Repercussió de l’esdeveniment en la promoció, difusió i pedagogia d’hàbits de vida
saludable.
Repercussió i orientació en la integració social dels col·lectius vulnerables i els infants.
No presència de begudes alcohòliques a l’esdeveniment (a vegades si són marques
col·laboradores o patrocinis volen oferir el seu producte a la competició).
Límit de 1200 participants per esdeveniment esportiu.

Si l’organització creu convenient, poden annexar a la sol·licitud les informacions dels
diferents mitjans de comunicació on es farà difusió de l’esdeveniment i el protagonisme
que se li donarà a les marques i entitats col·laboradores.
Aquestes beques es donaran a 50 esdeveniments esportius anuals, 25 en cada
convocatòria, a criteri de selecció de la comissió de treball nomenada anteriorment. En el
cas que les sol·licituds presentades no compleixin els criteris, Fundació Ametller Origen es
reserva el dret d’ajustar a la baixa aquest nombre, independentment que sigui de primera
o segona convocatòria, les quals no són acumulables. O d’acceptar esdeveniments fora del
termini inicial si hi ha beques i dates disponibles.
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9. CONDICIONS
9.1. COMUNICACIÓ
L’organització de l’esdeveniment ens autoritza a fer servir la seva imatge i logotip per tal
que, la Fundació Ametller Origen, pugui fer les difusions que consideri de l’esdeveniment
com a col·laboradors de dret.
Els sol·licitants es comprometran a facilitar material gràfic de l’esdeveniment (fotografies
i/o registre de vídeos) a Fundació Ametller Origen per tal de poder ser difoses en els
diferents mitjans de la Fundació (web i xarxes socials), i així mateix garantiran
l’adequació a la llei de protecció de dades de les mateixes.
Els sol·licitants es comprometran a fer difusió de la nostra marca (logotip) en les seves
xarxes socials fent ús del hashtag #practicasalut, i en els seus elements de comunicació de
l’esdeveniment (cartells, flyers, web, etc.). També es comprometran a facilitar-nos l’accés
als espais de l’esdeveniment per tal que el nostre equip pugui fer difusió de la nostra
activitat com a Fundació i fer la venda de gots de fruita, en el cas que correspongui.

9.2. MOTIUS DE CANCEL·LACIÓ
La presentació de la sol·licitud per les beques determinen l’acceptació que la Fundació
Ametller Origen es reserva el dret de cancel·lar l’acord de col·laboració si considera que els
criteris de deliberació s’han vulnerat. En cas que els criteris crítics de deliberació s’hagin
vulnerat el dia o dies de l’esdeveniment, Fundació Ametller Origen es reserva el dret
d’emprendre les accions legals pertinents derivades d’un mal ús de la seva aportació de
productes i serveis així com el perjudici per vincular la marca a l’esdeveniment.
La Fundació es reserva el dret de cancel·lació de la beca en el cas que el sol·licitant canviï la
data comunicada, previ estudi de la disponibilitat dels nostres recursos per a la nova data.

9.3. INSCRIPCIONS A L’ESDEVENIMENT
L’organització es compromet a facilitar una o dues inscripcions a l’esdeveniment que
serviran per fer difusió d’hàbits de vida saludable entre els treballadors/es d’Ametller
Origen.
El nombre d’inscripcions serà acordat entre les dues parts depenent del volum de l’acte
esportiu.

9.4. RECOLLIDA PRODUCTE
L’organització de l’esdeveniment esportiu es farà càrrec de la recollida del producte
facilitat a la botiga de casaametller – Ametller Origen escollida.
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10. PUBLICACIÓ I DIFUSIÓ
La Fundació Ametller Origen es responsabilitzarà de la publicació d’aquestes bases a la
seva pàgina web i ho difondrà pels canals de comunicació habituals de l’entitat. El dia 19
de juny del 2019 informarà també, dels resultats de les beques als esdeveniments
esportius escollits.
11. COMPROMISSOS

Respecte a la fruita cedida cal que:





Estigui visible quan els participants recullen la bossa d’avituallament saludable.
Es respecti el format inicial en el que s’ha entregat la fruita, per tan no es pot
treure l’etiqueta que identifica l’origen de la fruita.
Sempre vagi acompanyada del fulletó explicatiu.
Mai vagi sota una altre marca comercial d’alimentació que no vagi alineada amb
els objectius d’Ametller Origen.

En quan a les pancartes:




S’han de posar en un lloc visible de forma permanent en tot l’esdeveniment
No se’n pot fer un us inadequat, malmetent la marca d’Ametller Origen.
S’haurà de retornar a la botiga en la que es va recollir per poder reutilitzar-les en
el cas que sigui possible.

Pel que respecte al logo:




Ha de sortir en totes les comunicacions que es facin de l’esdeveniment (cartells,
pòsters, fulletons, post a xarxes socials...)
Cal que aparegui en el dorsal dels corredors.
Ha d’estar present al photocall.

Un representant de la Fundació Ametller Origen pot venir al esdeveniment esportiu a fer un
seguiment i valorar si es compleixen els compromisos establerts.
El no compliment dels compromisos pot ser motiu de deixar de col·laborar en futures edicions.
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ANNEX 1. Formulari per la sol·licitud de les Beques #practicasalut.

CONVOCATÒRIA DE LES BEQUES #PRACTICASALUT DE LA FUNDACIÓ AMETLLER
 Competició

 Festa o celebració

 Altres (especificar)...................................

DADES DE L’ENTITAT ORGANITZADORA (perceptora de la beca):

 Empresa  Entitat Pública  Entitat Privada  Altres (especificar).........................
Nom entitat organitzadora:
NIF o CIF:
És una entitat sense ànim de lucre?  Si  No
Adreça:

Població:

Codi Postal:

Telèfon:

Correu electrònic:

Pàgina web:

DADES DEL/DE LA REPRESENTANT DE L’ENTITAT:
Nom i cognoms:

Càrrec:

DNI:
Telèfon:

E-mail:

DADES DEL/DE LA COORDINADOR/A DE L’ESDEVENIMENT:
Nom i cognoms:
Telèfon:
E-mail:
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ESDEVENIMENT:
Tipus d’activitat física o modalitat esportiva de l’esdeveniment:
..................................................................................................................................................
Nom de l’esdeveniment: ..........................................................................................................
Població on s’organitzarà l’esdeveniment:...............................................................................
Data prevista per l’execució de l’esdeveniment:......................................................................
Nombre de persones que participen (esportistes):..................................................................
Entitats i marques comercials col·laboradores de l’esdeveniment:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

COMUNICACIÓ (arxius que s’adjunten):
Pla descriptiu de la difusió als mitjans de comunicació i el paper que se li dóna a les entitats
col·laboradores.
Suports on s’inclourà el logotip de la Fundació Ametller Origen.
Fotografies de l’esdeveniment en passades edicions (en cas que n’hi hagi).
Xarxes socials:
 Twitter: ............................................................. quantitat de seguidors: .............................
 Facebook: .......................................................... quantitat de seguidors: .............................
 Instagram: ......................................................... quantitat de seguidors: .............................
 Altres: ................................................................ quantitat de seguidors: .............................
Altres documents (especificar):...........................................................................................................
Com a sol·licitant, declaro:


Que són certes i completes les dades d’aquesta sol·licitud, així com tota la
documentació annexa i em comprometo, a complir amb els punts les bases de la
convocatòria, per tal de fer difusió d’hàbits de vida saludable dins del marc de les
Beques #practicasalut.

Data i signatura:
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